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 סע ןוא ,גייצליּפש טוט ַא ןרירַאב לָאז לטנעה סדניק ַא זַא גונעג זיא ס'

 .ןרעוו קידעבעל לָאז יז

 -בלַאה רעד .סעקלַאיל-סעקילַאק טרעגלַאװעגמורַא ךיז ןבָאה בוטש רעד רעביא
 ןשינעלגָאװ עגנַאל יד ןיא קע ןייז ןריױלרַאֿפ טָאה רעב-ידעט רעטקילֿפעגסױא
 ןוא ןֿפױה ,ןרָאדירָאק ,ןבוטש ןוֿפ ןגעוו-לכיורטש ליֿפ יד רעכיא רעדניק יד טיִמ

 -פיוא ןַא טימ ןוא ּפָאק םענעסערֿפעגסיױא-בלַאה ַא טימ ,קע ןַא ןָא ןוא ,ןרַאוטָארט
 טװאורּפעג םיא טָאה םעדָאֿפ-לדָאנ עשרעדניק עשימייה א סָאװ ,ךיוב ןטנערטעג
 דלָאג עניילק יד יװ ןֿפוא םעד ןיא ןוא .טבעלעג רעב-ידעט רעד טָאה ,ןעײנרַאֿפ
 ןָא טײרדרַאֿפ ּפָאק ןטימ ,סיֿפ יירד ףיוא קידנעייטש טזָאלעגרעביא םיא טָאה
 רָאנ עטַאװעמּת טוט סָאװ ,היח עקידעבעל ַא יװ ןעזעגסיוא רע טָאה ,טייז ַא
 ןוֿפ ןרָאװעג טגיילעגסיוא זיא סָאד יוװ ױזַא ,ןעגנוגעװַאב םוכס ריא קידתומילש

 ,טײקטרעשַאב רעד

 טַאהעג טשינ ןיוש טָאה סע שטָאכ ,דרעֿפ סָאד טבעלעג ךיוא טָאה ױזַא ןוא
 ןטימ עקלַאיל יד ,לידבחל ,ךיוא יױזַא ןוא ; "המחב רעקידעבעל, ןייק ןוֿפ הרוצ ןייק

 טָאה עדלָאג סָאװ ,םעד ןוֿפ ןױוּפש ךיז ףיוא ןגָארטעג טָאה סָאװ ,לדיילק ןקיצומש
 -ַאב ,סעמטסירק ןטצעל טניז ,טָאה יז סָאװ ,סּפַאּפ-ילַאל יד ןוֿפ ,ןסעגעג טַאהעג

 .רעטָאֿפ ריא ןוֿפ ןעמוק

 ןרעה ןָאק ןעמ זַא ,יױזַא ליטש ,ליטש ךעלנייוועגרעסיוא זיא בוטש-רעלעק ןיא

 ,רעטצנעֿפ-רעלעק יד רַאֿפ ןסיורד ןיא טירט עקידנוַאשכרוד יד ןקרעמַאב ןוא

 -ַאב טשינ ייז ןעמ טָאה ,ַאה-וה ןקידנעטש םעד תמחמ ,לָאמ שרעדנַא ןַא סָאװ

 טקוקעג טשינ ןוא -- ,ןֿפָא ןעייטש רעטצנעֿפ ןוא ריט .ןעזעג טשינ ןוא טקרעמ
 ,ליטש בוטש-רעלעק ןיא ךָאד זיא ,ןסיורד ןוֿפ ךיז טגָארט סָאװ ,שער ןֿפױא

 טָאה סָאװ ,רעדורעג םעד טיול ןוא ,ףירגַאב רעוויטַאלער ַא זיא טייקליטש
 עקירעי-יירד סָאד .ןעוועג ליטש לָאמ סָאד זיא ,בוטש ןיא קידנעטש ןגָארטעג ךיז
 לַאל ןטימ ןֿפָאלשעגנייא .ןֿפָאלשעגנייא טייקליטש רעד בילוצ וליֿפַא זיא לדיימ
 ,בוטש קע ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,טעצ"ןצַאױטַאמ ןֿפױא ,ליומ ןוא טנַאה ןיא ּפַאּפ

 ןוא -- היח ייס ,שטנעמ ייס ,ךַאז עקידעבעל עדעי ,שטנעמ רעד רָאנ טשינ }

 -- ,גונעגרעביא בוטש ןיא ןטלַאהעגֿפױא אקווד ךיז טָאה ןימ ןטצעל םעד ןוֿפ
 רעד ןיא ןעוועג טרעוװילגרַאֿפ זיא .ןבעל ןוֿפ ןמיס ןייק ןזיװעגסיױרַא טשינ טָאה
 ייװַצ יד .בוטש-רעלעק יד טליֿפעגנָא טָאה סָאװ ,טֿפול רענעזָאלעצ-קיאיילב-סייה
 רעסיווג רעד ,"רעליק, ןוא ,טנוה-סכַאד רעשטייד רעד ,"קיענס דערא ,טניה

 עגָאלדָאּפ רעד רעביא ריֿפ עלַא טימ טײרּפשעגסיױא ןגעלעג ןענייז ,טנוה-ייצילַָאּפ

 ןרעװַאג רעדָא ןעלמירד טנָאקעג טשינ וליֿפַא טײקלױֿפ רַאֿפ ןוא רעלעק ןוֿפ
 -רעווילגרַאֿפ רעד ןיא ןענייז סָאװ ,ןגילֿפ ליֿפ יד ןוֿפ ןסייב טזָאלעג ךיז ןבָאה ייז |

 וצ ןייגרעד וצ טגָאװעג וליֿפַא ןבָאה ייז זַא ,ןרָאװעג קידהּפצוח ױזַא ץיה רעט
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 סָאד .טרעוועג טשינ ךיז ןבָאה טניה יד ןוא --- ,טניה יד ןוֿפ סערדזָאנ עמַאס יד
 ןגעלעג זיא עכלעוו ,ץַאק רעד טימ ,*טיַאהוו-וָאנס; טימ ןעוועג ךיוא זיא ענעגייא
 ייווצ עריא טימ קידנעגנעהּפָארַא ,טמעשרַאֿפמוא ,ריֿפ עלַא ףיוא טײרּפשעגסיױא
 ,ּפָארַא טעב ַא ןוֿפ סעּפַאל עטשרעדָאֿפ

 גנעל רעצנַאג ריא ןיא ןגעלעג זיא ,עדייבעג עטצריטשעגנייא ןַא יו ,עמַאמ יד
 סע יװ ,טײרּפשעצ טנעה יד .ץַארטַאמ ןבלעז םעד רעביא ןגיוצעגסיוא ,טיירב ןוא
 םעד טימ טּפַאזעגכרודַא ,ץיה יד .רעּפרעק ריא ןוֿפ סױרַא תויח סָאד טלָאװ
 עטנעָאנ יד ןוֿפ טרעהעג ךיז טָאה סָאװ ,שיײלֿפ ןטגײלרַאֿפ ןוֿפ ךורעג ןקרַאטש
 רעדימ ַא טימ םישוח יד טעײטרַאֿפ טָאה ,ןעניזַאגַאמ-שײלֿפ ןוא רעזייה-טכעש
 ןוֿפ טֿפול יד טּפמילּפעגסױא רע טלָאװ סע יװ ןעוועג זיא סע .טײקירעֿפעלש
 ךיז טָאה סָאװ ,טייקרעווש ןוא טײקיטכיײֿפ .ןימ ַא טימ םיא טליֿפעגנָא ןוא ללח
 -יילב יד רעבָא .גנוגעוַאב עדעי טמיילעג ןוא םירבא .יד ןיא יילב יו טגיילעג
 ,ןבעל סָאד .םיאורב עקידעבעל יד ןעמייל וצ ןעוועג חוּכב רָאנ זיא טֿפול ענרע
 ,ךיירגינעק ריא .ןיא שירעליּפש ןֿפורעגסױרַא טָאה לטנעה עשרעדניק סָאד סָאװ
 -סירוטנַאװַא רעייז רעטייוו טריֿפעג ןבָאה גיײצליּפש יד ,ןעגנַאגעגנָא רעטייוו זיא
 זיא דניק סָאד ןעוו ,ןרָאװעג ןסירעגרעביא רָאנ זיא סָאװ ,ןבײרטמורַא שיט

 .ףָאלש ןיא ןלַאֿפעגקעװַא
 ,שער ַא טרעהרעד לָאמַא טימ ךיז טָאה טייקליטש רעטרעוילגרַאֿפ רעד ןיא

 ,עמיטש עקידעשעה ַא ,ּפערט-רעלעק רעד ףיוא ןסַאצּפָא ערעווש ןוֿפ ןּפַאלק ַא
 -סיוארָאֿפ זיא ,לעק רעד ןוֿפ רעדייא סערדזָאנ יד ןוֿפ רעמ ןעמוקעג זיא עכלעוו
 ,טייקהוולש רעטיוט רעד ןיא םערוטש ַא יו ןסירעגניײרַא ךיז טָאה ןוא ןֿפָאלעג
 ןבָאה סָאװ ,רעטרעוו ןוֿפ שַאמשימ ַא .בוטש-רעלעק רעד ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ
 4 רָאדירָאק ןוֿפ ךָאנ טרעהעג . ךיז טָאה ,ןכַארּפש רָאּפ ַא וצ טרעהעג

 .!.טירטס ןעוועס יטֿפיֿפ ןָאֿפ ַאיבמָאלָאק יהד ...ַאגָאב ַאלֶא ,סעסימ --

  ,ירָאה . ...ָאסלָא זיא ...ּפַאי יד ...ַאוַאּפ יד ןוא ,..סֿפור יד רעװָא ןעשזנָארק
 ...סרוַא טוָא טעל ,סעסימ

 ןעמָאנוצ ןטימ ןֿפורעג ,עװַאילָאכ ינָאטנַא ןוֿפ ןעמוקעג ןענייז רעטרעוו יד
 םענייא ןיא טעברַא סָאװ ,גנוי-בצק ןוא רעדניש-לעֿפ ןשיליוּפ םעד ,יַאגָאב ַאלָא;
 סע טלָאװ ןעמ סָאװ ,דמעה ןקידגָאטנוז ןייז ןיא ןוטעגנָא .רעזייה-טכעש יד ןוֿפ
 רעטכידעג ןייז ןוֿפ ןענורעג זיא רעכלעוו ,סייווש םעד ןוֿפ ןשַאו טגעמעג ןיוש
 טכַאמעג ןוא זדלַאה ןקיד-וצ ןוא ןצרוק-וצ ןייז רעביא ענירּפושט רעצרַאװש
 -סיורַא זַאטסקע סיורג ןיא ליומ טמירקרַאֿפ ַא טימ רע טָאה ,בייל ןייז סַאנ-שטיֿפ
 ןכעלשטנעמ ַא ןיא טצעזעגרעביא ןעוו ,טײדַאב טָאה עכלעוו ,הרושב יד ןֿפרָאװעג
 רעטסקיצֿפוֿפ-ןוא-ןביז רעד ןוֿפ ןביוט יד !טָאג ןיא טקנעדעג ,סעסימ, :ןושל
 ןיא ביוט עשינָאּפַאי עקיטרַא-עװַאּפ יד ןוא -- רעכעד יד רעביא ןעילֿפ סַאג
 ,"ןביוט ערעזדנוא סױרַא טזָאל ןוא ,עטסָאבעלַאב ,וצ ךיז טלייא .,ייז ןשיווצ

 סָאד ןרעלקרעד ןעמ זומ ,טיידַאב סָאד סָאװ ןײטשרַאֿפ לָאז ןעמ ידּכ ןוא
 : עקידנגלָאֿפ

 זיב רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ןשיווצ ןוֿפ ,רעוויר-טסיא ןוֿפ טנגעג רעד ןיא
 ןבָאה סָאװ ,ןרָאטַאמַא ייווצ ןענוֿפעג ךיז ןנָאה ,סַאג רעטסקיצֿפוֿפ ןוא-ןביז רעד
 רעד ןוֿפ ,ןַאמסעק רענָאילימ רעד ןעוועג זיא רענייא .ןקַאלש-ןביוט ןטלַאהעג
 רעדָא ,קָאטשנירג ירעה דיי רעד -- רעטייווצ רעד ;סַאג רעטסקיצֿפוֿפ-ןוא'ןביז
 .טסיא םורַא טנעגעג רעצנַאג רעד ןיא טנעקעג םיא טָאה ןעמ יו ,ירעה טושּפ
 .רעוויר



 -ןביוט ייוצ יד ןשיוצ ץנערוקנָאק ַא ןעגנַאגעגנָא זיא ,ךעלטנייוועג יו
 -מיײהַא טעװ "יזא ַא סָאװ ,"רע; ןַא ןעמענּפָא ןעמעוו ןוֿפ טעו סע רעוו ,רעטכיצ
 סָאװ ,סייוו ,ןביוט ןגעוו סעּפע טײטשרַאֿפ רעכלעוו ,רענייא רעדעי יװ ,ןעגנערב
 וצ ןינע םעד ןייז רעווש טעוװ ,ןביוט ןגעוו טשינ ןסייוו סָאװ ,יד רַאֿפ .טײדַאב סָאד
 .ןרעלקרעד

 םענעטלעז ַא ןַאּפַאי ןוֿפ טכַארבעג ןַאמסעק רענָאילימ רעד טָאה סנטצעל
 טָאה יז לייוו ,"עװַאּפ יד, טלעוו-ןביוט רעד ןיא םיא טֿפור ןעמ סָאװ ,ןימ-ןביוט
 ירעה זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ סע .קע ריא ןיא ןוא זדלַאה ריא ןיא ןרילָאק-ןגיובנגער
 טימ םיא ןרָאּפ וצ ידּכ ,"רע, ַאזַא ןבָאה וצ טַאהעג קשח סיורג טָאה קָאטשנירג
 ענייז טזָאלעגסױרַא טָאה רענָאילימ רעד ןעוו ,לָאמ ןדעי ןוא .ביוט ַא רענייז
 .ענייז טוָאלעגסױרַא ךיוא ירעה טָאה ,רעוויר-טסיא ןוֿפ רעכעד יד רעביא ןביוט

 "עטש-ףושיּכ ַא טימ ןָאטעג עכָאֿפ ַא טלָאװ טנַאה ַא יו ,קילבנגיוא ןייא ןיא
 ןייא ןיא ןעוועג ,בוטש ןיא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה סָאװ ,היח ןוא שטנעמ ןענייז ,עלעק
 סָאד ,גנוי רעשיליוּפ רעד טשרעוצ -- ,ןיירַא ףיוה ןיא בוטש רעד ןוֿפ גנוגעווַאב
 ,ייז רעטניה דניק עקידנענייוו סָאד ,ןדייב ייז ךָאנ טנוה רעד ,םיא ךָאנ בייוו עקיד
 ןיא ןגָאלשעגֿפױא ןעוועג ןיא סָאװ ,קַאלש-ןביוט םוצ טלייאעג עלַא ייז ןבָאה
 ןוֿפ ןשיור ַא טָאה דלַאב ןוא -- ךעלריט יד ףױא-לַארּפ ַא .ףיוה ןגנַאל ןוֿפ קע ןַא

 -עגוצ ,עטכַאלּפ ַא .ךייה רעד ןיא ךיז קידנגָארט ,טֿפול יד ןטינשעגכרודַא לגילֿפ
 --- ,ןביוט יד קידנגָאי ,טנַאה סגנוי םעד ןיא טיירדעג ךיז טָאה ,גנָארד ַא וצ ןדנוב
 -סייוו ןלַארטש טימ טצילבעג ןביוט הנחמ ַא ןוֿפ לגילֿפ-רעבליז ןבָאה דלַאב ןוא
 .רעזייה יד ןוֿפ רעכעד עכיוה יד רעביא דָאר ַא ןיא קידנזיירק ,טֿפול רעד ןיא טייק

 ןגעלעגסיוא ךָאנ טייקיאוד עקידגָאטנוז יד זיא ,סַאג רעד ףיוא ,ןסיורד ןיא
 עטסרעמ יד .ןרַאוטָארט ןוא רעזייה יד רעביא ליײיװגנַאל רעקידבוט-םוי טימ
 רעד ןוֿפ ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענייז רעוויר-טסיא םורַא רעזייה יד ןוֿפ רעניואוונייא
 סָאד ייז טָאה וריגָאטנוז יד סָאװ ,טײקלױֿפ ןוֿפ גנוֿפַאלקשרַאֿפ ןיא המימח
 ,טביולרעד
 רענעמ יד ןבָאה ,טייקטמיילעג רעזָאלֿפָאלש ןיא ץיה רעד ךרוד טגיװרַאֿפ = |
 -נָא יד ןיא סרעגעלעג ערעייז ףיוא ךיז ןרעגלַאװ וצ ףיוא גָאט-ור םעד טצונַאב
 רעדָא ריב ןענַאק טימ ץיה רעד ןוֿפ הֿפירש יד ןליטש וצ ןוא ןבוטש עטציהעג
 ,קירטש טימ ןקישֿפױרַא ןייא ןיא ןטלַאהעג ייז ןבָאה רעבייוו סָאװ ,םירק-זייא
 רעדניק בור'ס לייוו ,רעבייו יד -- ,רעטצנעֿפ ענעֿפָא יד ךרוד טזָאלעגּפָארַא
 . ףיוא ןעזעגנָא טשינ ךיוא ייז טָאה ןעמ ןוא םייה רעד ןיא ןעוועג טשינ ןענייז

 ןוֿפ "סָאבק ַא סָאװ ,קינקיּפ ַא ףיוא ןעמונעגטימ ייז ןבָאה םינכש .סַאג רעד
 טקירטסיד ןופ רעניואוונייא יד רַאֿפ גָאטנוז םעד ןבעגעג טָאה לָאה-ינעמעט
 .ןָאסדָאה ןרעביא ףיש ַא ףיוא רָאֿפסױרַא ןַא טימ

 עקידנעייטשטוג רָאנ טכער ַא טַאהעג ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ןבָאה קינקיּפ ןֿפױא
 יד טלייטעצ ייז ןשיווצ טָאה "סָאב, רעד סָאװ ,לָאה-ינַאמַאט ןוֿפ רעדילגטימ
 ןרָאװעג ןעמונעגטימ עלַא טעמּכ ןענייז טקירטסיד ןוֿפ רעדניק יד רעבָא .ןטעליב
 ןבָאה עלַא לייוו ,ענעגייא רַאֿפ ןבעגעגנָא ייז ןבָאה עכלעוו ,םינכש ערעדנַא ןוֿפ
 *סָאבש רעד סָאװ ,ךלימ ךעלשעלֿפ יד ןוא םירק-זייא םעד ףיוא טעּפַאװקעג ךיז
 .רעדניק יד ןשיװצ ןלײטוצרעדנַאנוֿפ טגָאזעגוצ טָאה

 סָאװ ,רעבייוו לייט ַא רָאנ .ןברָאטשעגסױא יוװ ןסָאג יד ןעוועג ןענייז רַאֿפרעד
 ןבָאה ,ןבוטש עטציהעגנָא יד ןוֿפ ןרָאװעג ןבירטעגסיױרַא המימח רעד ןוֿפ ןענייז
 יד ןוֿפ ךעלקינַאג ןוא ךעלּפערט יד ףיוא טגיילעגסיוא רעדָא טצעזעגסיוא ךיז
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 ןצַארטַאמ עטלַא רעדָא רעכיט ,טנַאװעגטעב טימ ךיז ןסָאגעגסיױרַא .רעזייה
 רעטצנעֿפ-רעלעק ענעֿפָא יד ךרוד טּפוטשעגסױרַא טָאהעג טָאה ןעמ עכלעוו
 .רַאוטָארט ןֿפױא

 עקידגָאטנוז יד ןוֿפ תוחיר יד ןגָארטעג ךיז ןבָאה רעטצנעֿפ ענעֿפָא יד ןוֿפ
 -סיוא ךיז טָאה בוטש רעשידיי ַא ןוֿפ שײלֿפ טכָאקעגנייא ,שיֿפ עטליֿפעג ,סנסע
 -נייא יטענַאּפס טימ ,בוטש רעשירייא ןַא ןוֿפ "ויטס, ןשירייא ןַא טימ טשימעג

 עטכיײֿפ ןוֿפ קנַאטשעג רעד .בוטש רעשינעילַאטיא ןַא ןוֿפ שיילֿפ ןיא טכָאקעג
 -ןייא ןייא ןיא ןצלָאמשרַאֿפ תוחיר עלַא יד טָאה שעוו עטנקירטעג ןוא ןצַארטַאמ
 ,חיר ןכעלטייה

 זיירק ַא ןיא טלקניֿפעגֿפױא רעזייה יד רעביא טֿפול רעד ןיא ןבָאה םיוק רָאנ
 ןיא גנוגעװַאב ַא ןעמוקעגניירַא ךיוא זיא ,ןביוט סירעה ןוֿפ לגילֿפ ענרעבליז יד
 יז ןוא --- רעטצנעֿפ ענעֿפָא יד ןוֿפ ןקוקסורַא ןביוהעגנָא ןבָאה ּפעק .רעזייה ידו
 יװ ,ךיז ןרעדנואוו וצ זיא סע ,ןביוט יד ןוֿפ גנוגעװַאב יד טגלָאֿפעגכָאנ ןבָאה
 -עדײשרַאֿפ ןדנוברַאֿפ טָאה ןביוט סירעה ןיא סערעטניא רעקידתוֿפּתושב רעד
 ,ןשטנעמ יילרענ

 ןעמ ןָאק ,ןביוט סירעה ןיא ,ליּפש ךָאנ ענדעשז ,רעדניק יװ ,ןענייז ןשטנעמ
 -ןוא-טכַא רעד ןיא קָאלב םענייא םעד ןוֿפ רעניואוונייא עלַא טעמּכ ןענייז ,ןגָאז
 -רַאֿפ ןוֿפ ןשטנעמ ,גנוי ןוא טלַא-- ,טריסערעטניארַאֿפ ןעוועג סַאג רעטסקיצרעֿפ
 -עגסיוא ךיז ןבָאה ןסַאר ןוא תונומא עלַא ,תונומא ןוא ןטֿפַאשרעקלעֿפ ענעדייש
 רָאנ ,ןעמָאנ סירעה ףיוא ןעגנַאגעג טשינ ןענייז ןקַאלש-ןביוט סירעה .טכיילג
 יד ,"סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ןוֿפ ןקַאלש-ןביוט יד; ןֿפורעג ךיז ןבָאה
 רעד ןוֿפ ןקַאלש-ןביוט יד, ןֿפורעג ךיז ןבָאה רענָאילֿֿמ םעד ןוֿפ ןקַאלש-ןביוט
 םעד ןוֿפ טסואוועג ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ןבָאה עלַא ןוא ,"סַאג רעטסקיצֿפוֿפ-ןוא-ןביז
 ,ןסַאג ייווצ יד ןשיווצ ןָא טייג סָאװ ,לגנַארעג

 יד זַא ,סיינ יד ןרָאװעג טײרּפשרַאֿפ טניוו ןוֿפ לגילֿפ יד ךרוד יוװ זיא דלַאב
 טניֿפעג ייז ןשיווצ סָאװ ,ןביוט עריא טזָאלעגסיױרַא טָאה סַאג עטסקיצֿפוֿפ-ןוא-ןביז
 רעד ןיא ץרַאה ַא ןעוועג זיא סע ואוו ןוא --- ,רַאלּפמעזקע רעשינָאּפַאי רעד ךיז
 "ןוא-טכַא רעד ןוֿפ "יז, ַא זַא ,גנונעֿפָאה טימ טּפַאלקעג סע טָאּה ,תונכש רעצנַאג
 -סיוא םעד יעטסקיצֿפוֿפ-ןוא-ןביז רעד ןוֿפ םייהַא ןעגנערב טעװ רעטסקיצרעֿפ
 ,ןֿפלָאהעגוצ וצרעד יז טָאה ,טנַאה ַא ןעוועג זיא סע ואוו ןוא ; ןימ ןשילרעט

 ,ינָאלַאמ לקנָא ןֿפױל וצ ןעמוקעג ךיילג זיא לּכ"םדוק

 םוצ טנעָאנ ,סַאג רעד ןוֿפ ןַאטיּפַאק רעד ןעוועג עקַאט זיא ינָאלַאמ לקנָא
 בולק ןלַאקָאל םעד ןוֿפ רעריֿפנָא יד ןוֿפ רענייא ,טקירטסיד ןוֿפ סָאב-ינַאמַאט

 ןֿפױא ףיש-קינקיּפ רעד ףיוא ןענוֿפעג טשינ ךיז רע טָאה ךָאד ,"סקלע; יד ןוֿפ

 רעלייוו יד ןטעברַאֿפ ןוא ןטעליב יד טלייטעצ טָאה ןיילַא רע שטָאכ ,ןָאסדָאה

 ;?סָאב, ןסיורג ןוֿפ ןעמָאנ םעד ןיא טקירטסיד ןוֿפ

 ןוא טײקמַאזניא טַאהעג ביל ןבעל ןטַאװירּפ ןייז ןיא טָאה ינָאלַאמ לקנָא

 טַאהעג טנייֿפ טָאה ,שיורעג ןייק טַאהעג ביל טשינ טָאה רע .טיײקנטלַאהעגקירוצ

 סָאװ ,סקינקיּפ יד טַאהעג ביל טשינ ןוא םלוע ןסיורג ַא טימ ךיז ןעניֿפעג וצ

 טימ ענעריויעגרעביא ,ןֿפיש יד טַאהעג בלל טשינ טָאה רע יוװ ,טיג "סָאב; רעד

 םעד טימ רעבייו יד ,ריב ןיא ןעקנורטרַאֿפ רענעמ יד ,שײלֿפ ןכעלשטנעמ

 -עצ .םענעסָאלֿפעצ טימ רעדניק יד ןוא ךלימ רעטכעלש ןוֿפ קַאמשעג ןרעיוז

 | ,םירקדזייא םענעגנָאג
: 
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 ןעגנעדברַאֿפ וצ טַאהעג ביל טָאה ןוא רוטַאנ ןוֿפ קנוֿפמ ַא ןעוועג זיא רע |
 רעתמא רעקיצנייא ןייז .ךיז טימ ןײלַא רענייא ריטרַאװק רעשרוחב ןייז ןיא
 זַא ,טגנַאלרַאֿפ ײטרַאּפ יד סָאװ ,טֿפַאשטנײרֿפ רעלעיציֿפָא רעד ץוחַא ,טנײרֿפ
 ןייז .ירעה ןעוועג זיא ,רעדילגטימ עקידנעייטשטוג רַאֿפ ןזײװסױרַא לָאז ןעמ |

 ךיז רע טָאה ,ָאטשינ זיא ירעה ןעוו ןוא ,סנגייא ןייז רַאֿפ טכַארטַאב רע טָאה זיוה
 רַאֿפ ,בוטש סירעה ןיא טריסַאּפ סע סָאװ ,ץלַא רַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ ןטלַאהעג
 ,ןיהַא טרעהעג סָאװ ,ץלַא

 ריא ףיוא טרַאװעגסיױא טָאה ןעמ סָאװ ,שינעעשעג רעקיטכיוװ רעד ייב ,טציא
 ןליֿפַא ,דימּת יװ ןוטעגנָא .טעװַאיעג דלַאב ךיז ינָאלַאמ לקנָא טָאה ,גנַאל-ןכָאװ
 םעגעכוט-ץרַאװש ןשינַאטירוּפ ןלענָאיצידַארט ןייז ןיא ,ןציה עטסערג יד ןיא
 -שזדָאל רענעטנַאילירב רעד טימ ,לּפענק ןטצעל םוצ זיב טלּפענקרַאֿפ ,גוצנא
 -רעמוז ןטרַאה םענעטכָאלֿפעג-ףייטש ןלעיציֿפָא םעד ןיא ןוא ץַאל ןיא עקליּפש
 יָאק יד ןעמונעגרעביא עדרעוו ןוא טייקיאור טימ דלַאב רע טָאה ,שוילעּפַאק
 | ,ןקַאלש-ןביוט יד רעביא עדנַאמ

 לעֿפַאב ַא טימ טקישעג רע טָאה ,גנוי ןשילוּפ םעד ,ַאגָאב-ַאלֶא ינָאטנַא
 יד ןזָאל וצ טשינ -- ןקעטש ַא טימ זיוה-טכעש ןוֿפ ךַאד ןֿפױא ןכירקוצֿפױרַא
 רעד ןוֿפ ןינָאט ;ןֹוט וצ ביל סע ןבָאה ייז סָאװ ,ךַאז ןֿפױא ןלעטשּפָא ךיז ןביוט
 ןזיוה ןָא ןוא דמעה ןָא טעמּכ ןעמוקעג זיא סָאװ ,סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא
 -למיה םעיינ םעד ןוֿפ רָאטינעשזד םוצ טקישעג רע טָאה ,םעטָא ןַא ןָא ןֿפױל וצ
 -ֿפיױרַא "סָאב; ןוֿפ לעֿפַאב ַא טימ סַאג רעטסקיצֿפוֿפ-ןוא-ייװצ רעד ףיוא רעצַארק
 ,זיירק סירעה וצ ןביוט יד ןרירוװענַאמ וצ ןוא גַאלֿפ ַא טימ ךַאד ןֿפױא ןייגוצ

 -קיצֿפוֿפ-ןוא-ןביז רעד וצ זיב רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ןוֿפ ןענייז דלַאב
 -סיוא ןעוועג טלעטשעגקעװַא רעזייה עכיוה יד ןוֿפ רעכעד יד ףיוא סַאג רעטס
 רעד ףיוא ,ליוו םענעגייא ןטימ לייט -- ,רעכיט ןוא רעגנערד טימ רעקוק
 סָאװ ,ןעלקריצ-ןביוט יד טרירװענַאמ ןבָאה ייז ןוא --- ,עוויטַאיציניא רענעגייא
 ןענייז ןוא ןסָאג ןעצ ןוֿפ חטש םעד רעביא ןזיירק עטיירב ןיא טזיירקעג ןבָאה
 .ןרעדנַא םוצ רענייא ןעמוקעג רעטנעענ לָאמַא סָאװ

 -ןוא-טכַא רעד ףיוא ?ירעסָארג, ַא טלַאה סָאװ ,יקסווָאדיװַאה ףלָאװ-השמ 'ר
 ןוֿפ ןוז ןקירעי-ןצכַא ןטריזילַארַאּפ ןייז טכַארבעגּפָארַא טָאה ,סַאג רעטסקיצרעֿפ
 ןייז ףיוא טצעזעגקעװַא םיא ןוא קָאטש ןטשרע ןֿפױא בוטש רעטציהעגנָא רעד
 רַאֿפרעד ,תבש םוא טכַאמרַאֿפ טלַאה רע סָאװ ,םָארק רעד רַאֿפ לוטשדןדילַאװניא
 - ,גָאטנוז ןֿפָא

 רַאֿפ טכַאמעג םיא טָאה זילַארַאּפ-רעדניק ןוֿפ עימעדיּפע יד סָאװ ,רוחב רעד
 -רָאֿפ תוחוּכ ענעגייא יד טימ טָאה ,ןרָאי עכעלטנגוי עטסעב ענייז ןיא עקילַאק ַא
 רע ןעוו ,ןכָארבעגרעביא טַאהעג טָאה טײהקנַארק יד סָאװ ,גנודליב ןייז טצעזעג
 ,יבק יד ףיוא ךוב ַא טימ .טעטיזרעווינוא ןיא טייצ רָאי ַא ןענוֿפעג ןיוש ךיז טָאה
 םעד ןוֿפ ןטָאש ןיא ןסעזעג רע ןיא ,םיא רַאֿפ טײרּפשעצ טָאה רעטָאֿפ רעד סָאװ
 שיורעג-ןביוט רעד ןעוו ,טנעיילעג טָאה ןוא רַאוטָארט ןֿפױא םיוב ןקיצנייא-ןייא
 ןקידנֿפָאלש-קידגָאטנוז םעד ןוֿפ טײקמַאזקרעמֿפױא יד ןעיצוצוצ ןביױהעגנָא טָאה
 .לסעג

 -עג ךיז טָאה סָאװ ,לסעג ןוֿפ שער ןֿפױא טָאה ,ףלָאװ-השמ 'ר ,רעטָאֿפ רעד
 ןוא .לבלעוועג ןיא םינוק ייווצ טזָאלעגרעביא ,רעטצנעֿפ ענעֿפָא יד ךרוד טרעה
 טימ ןגיוא ערַאק ענייז קידנעמערישַאב .ןוז םוצ ןסיורד ןיא ןעגנַאגעגסױרַא זיא
 ןביוט יד ואוו ,ךייה רעד ןיא טקוקעג רע .טָאה ,טנַאה רענעסקַאװַאב-דנָאלב ןייז
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 טימ ,ןעכעלטנגוי ןייז ףיוא סָאװ ,ןוז םוצ ןֿפורעגנָא ךיז ןוא ,טזיירקעג ןבָאה
 רעקידלכשיקידלוטיב ַא טבעוװושעג טָאה םינּפ םענעסקַאװַאב לדרעב:ץָארּפש ַא
 "ניק ערָאלק ענייז טָאה רע ןעו ,ןשטנעמ ןוֿפ ןטײקשירַאנ יד רעביא לכיימש
 : ןביוט יד וצ ,ןיירַא למיה ןיא טקוקעג ןוא ךוב ןוֿפ ןבױהעגֿפױא ןגיוא עשרעד

 ןוא .רעּפַאכ ןביוט ,טסייה סָאד ,"םינוי-חירֿפמ; עכלעזַא טֿפור ארמג יד --
 ,ךוטנַאה ַא טימ ןוא טגָאזעג רעטָאֿפ רעד טָאה --- ,תודע רַאֿפ לוסּפ ןענייז ייז
 -ּפָא טייקכעלטרעצ טימ רע טָאה ,קעווצ םעד רַאֿפ טײרגעגנָא ןעוועג זיא סָאװ
 .ןרעטש סנוז םעד ןוֿפ סייווש םעד טשיוועג

 ,רעדנואוו טימ טגערֿפעג ןוז רעד טָאה -- ? סָאװ רַאֿפ --
 ןיא ,זדנוא ייב ןוא .ױזַא טגָאז ארמג יד רָאנ ,טשינ ךיא סייוו ,סָאװ רַאֿפ ---

 .םיתוחּפ רַאֿפ ןטלַאה טייל עכלעזַא ןעמ טגעלֿפ ,םייה רעטלַא רעד
 ןוֿפ קוצ ַא טימ טרעֿפטנעעגּפָא ןוז רעד טָאה -- ,טגָאז ארמג ןייד סָאװ --

 ,לסקַא
 .-לודעג ןטוג ַא טימ רעטָאֿפ רעד טגערֿפ --- ? ארמג ןייד טגָאז סָאװ ןוא ---

 ,לכיימש ןקיד
 ױזַא טקנוּפ ,ןשטנעמ ןרַאֿפ ךַאז עקיטיונ ַא זיא ליּפש זַא ,טגָאז ארמג ןיימ --

 רַאֿפ ,ליפש רעדנַא רעדעי יװ ,ליּפש ַא זיא ןּפַאכ-ןביוט ןוא ,טֿפול ןוא זייּפש ,יוװ
 .ןשטנעמ ענעסקַאוװרעל

 ךַאז עקיטיונ ַא זיא ליּפש --- .לעטשנָא טימ רעטָאֿפ רעד טכַאמ -- !ַאודָא ---
 -- ,ןוֿפרעד טסואוועג טשינ בָאה ךיא .טֿפול ןוא זייּפש יו טקנוּפ ,ןשטנעמ ןרַאֿפ
 ןֿפױא ןדנובעגנָא זיא סָאװ ,םעריש םעד ךיילג טכַאמ ןוא רעטָאֿפ רעד ּפָא טגָאז
 .+טשינ ריד טרעטש ןוז יד --- ,לוטש ןוֿפ לטסייל

 ןיא ךיז טֿפיטרַאֿפ ןוא ןוז רעד טרעֿפטנע --- ,טשינ רימ טרעטש ןוז יד --
 ,ךוב ןייז

 קירוצ טייג ןוא רעטָאֿפ רעד טגָאז -- ,ךימ ףור ,ןֿפרַאדַאב סעּפע טסעװ --
 | ,םינוק יד ןענידַאב וצ ןירַא בלעוועג ןיא

 טזיירקעג ןביוט יד ,הוולש רעקידגָאטנוז רעד ןיא ,ןסיורד ןיא ןבָאה לייוורעד |
 ןוֿפ ייז וצ ןביוהעג ךיז ןבָאה ּפעק .רעכעד יד רעביא ןעלקריצ עסיורג ייווצ ןיא
 ,תונחמ ייווצ יד ןעוו ,גנוטרַאװרעד ןיא טּפַאלקעג ךיוה ןבָאה רעצרעה ןוא ןטנוא
 ןלעו ,ןעלקריצ רעייז ןיא רערעדנַא רעד וצ ענייא טרעטנענעג ךיז ןבָאה סָאװ

 .ןֿפערטנעמַאזוצ ךיז
 רעד ןיא ןירַא זיא הנחמ ןייא .ןֿפָארטעגנעמַאזוצ עקַאט ךיז ייז ןבָאה טָא ןוא

 קידנעמעננײרַא ,טכַאמעג זיירק ַא רעדיוו ןוא ךיז ןטינשעגסיוא טָאה ,רערעדנַא
 יוװ טקרעמַאב טָאה ןעמ זיב ,לָאמ עקינייא ןָאטעג ייז ןבָאה ױזַא .חטש ןסיורג ַא
 סָאג רעטסקיצֿפוֿפ-ןוא-ןביז רעד ףיוא ןקַאלש-ןביוט יד ןוֿפ ביוט עמַאזנייא ןַא
 ןוֿפ הנחמ יד ןגלָאֿפכָאנ ןעמונעג ןוא זיירק ריא ןוֿפ טלײטעגּפָא ךיז טָאה
 ,דצ ןטייווצ

 .רעייהעגמוא ןעוועג זיא ליּפש ןיא עטריסערעטניארַאֿפ יד ןוֿפ קורדנייא רעד
 רע .רעײֿפ ןדנוצעגנָא יװ ןרָאװעג טיור גנוגערֿפױא ןוֿפ זיא ינָאלַאמ לקנָא
 ףיוא סרעקוקסיוא ענייז ןבעגעג ןסיוו וצ סנכייצ עטדערעגּפָא עסיוועג ךרוד טָאה
 ,גנוגעווַאב רעדעי ןוֿפ ךיז ןטלַאהוצּפָא ,ןביוט יד ןרעטש וצ טשינ רעכעד יד

 -קירוצ ,טֿפול רעד ןיא ןעלקריצ קידנכַאמ ,זייווכעלסיב טָאה זיירק סירעה
 ןבָאה ןביוט עלַא זיב ,ביוט ענלצנייא יד ךיז ךָאנ קידנּפעלשכָאנ ,םײהַא ןגיוצעג
 ןיא קירוצ ןיירַא ןענייז עקינייא .ףיוה סירעה ןיא טרעקעגקירוצ ףוס-לּכ-ףוס
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 -רעד ףיוא ,רעכעד ףיוא רעירֿפ טצעזעג ךיז ןבָאה ערעדנַא .קַאלש-ןביוט רעייז
 םוצ ןגױלֿפעגּפָא זייוקיצנייא ייז ןענייז ךָאנרעד טשרע ןוא ,רעכעד עקיאייב
 ; ,קַאלש-ןביוט

 ןוֿפ ,"יז; ַא ענייא ,ןביוט עמַאזנייא ייווצ רָאנ ןסיורד ןיא ןבילבעג ןענייז סע
 רעטייווצ רעד ןוֿפ "רע, ןַא טגלָאֿפעגכָאנ טָאה סע רעכלעוו ךָאנ ,הנחמ סירעה
 ,ףיוה סירעה ןוֿפ םיוצ םעד ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה לרָאּפ סָאד .הנחמ
 יב ןלעוּפ טנָאקעג טשינ טָאה "רע, רעד .רערעדנַא רעד ןוֿפ טקורעגּפָא ענייא
 ןריֿפרַאֿפ ןזָאל ךיז ןוא קַאלש-ןביוט ןשימייה ןייז קידנעטש .ףיוא ןזָאלרַאֿפ וצ ךיז
 ןעגנַאֿפעג טָאה עכלעוו ,"יז, רעקידנעיצוצ ַא ןוֿפ קַאלש-ןביוט ןדמערֿפ ַא ןיא
 ןטזָאלעגּפָארַא ןַא טימ ,רעמַאזנייא ןַא ,ןסעזעג זיא רע .ץרַאה ןייז גנילצולּפ ױזַא
 ןביז עלַא טימ טלקניֿפעג טָאה סָאװ ,זדלַאה ןייז טנײשַאב טָאה ןוז יד ןוא ,ּפָאק
 ,ןגיובנגער ןוֿפ ןרילָאק

 -רַאֿפ וצ ןוא עקיריא סָאד ןריֿפוצסױא םישעמ טעברַאעג טָאה רעבָא ?יז; יד
 ,םיא םורַא טזיירקעג טָאה יז .ןײרַא ץענ ריא ןיא "ןַאמ, ןדמערֿפ םעד ןריֿפ
 טלָאװעג םיא טלָאװ יז ךיילג ,םיטש ריא טימ ןעקרָאװ ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה
 ,לערט ןקידנענייוו םעד טימ זיא ,םיטש רעמענעגנא ריא טימ טשינ ביוא ,ןעיצוצ
 ץלַא םיא רַאֿפ טײרּפשעגסױא טָאה יז .םיטש רעד ןיא טרעהעג ךיז טָאה סָאװ
 ,קע םעניורב ריא וצ זיב ,רילָאק ןקישַא-יורג וצ זיב סייוו ןוֿפ -- ,ןרעדעֿפ עריא
 םעד ןזיײװַאב טלָאװעג טלָאװ יז יו ,לגילֿפ עריא טימ טּפַאלקעג קיטכעמ טָאה יז
 ןקרַאטש ַא ןענָאק םיא טעװ יז זַא ,ןעלקסומ עריא ןוֿפ טֿפַארק יד "ןַאמ; ןטריֿפרַאֿפ
 ,טרעוו ןייז טסואוועג ןעוועג טלָאװ רע יו ױזַא ,"רעג רעד .ןלעטשֿפױא טכעלשעג
 -ןביוט ןשיטַארקָאטסירַא םעד ,םַאטשּפָא ןשינָאּפַאי ןייז ,עסַאר עקידסוחי ןייז
 ןוֿפ ןעמָאנ ןטימ עבמָאלּפ יד תודע טגָאז סע יװ ,טרעהעג רע ןכלעוו וצ ,קַאלש
 ,ךעלסיֿפ עניד ענייז ןוֿפ םענייא וצ ןדנובעגוצ טגָארט רע סָאװ ,רענָאילימ םעד
 רַאֿפ ףוס םוצ טסילשַאב רע זיב ,ןדייררעביא ןוא ןעיצוצ "יז; רעד ןוֿפ ךיז טזָאל
 טזייװַאב רע ןכלעוו ןיא ,ילֿפ ןקיטכעמ ַא טימ ןוא ,ןוואורּפ וצ יַאדּכ זיא סע זַא ,ךיז
 וצ רע טילֿפ ,רעעזוצ עשיטסַאיזוטנע יד רַאֿפ ןרילָאק ענייז ןוֿפ ללש ןצנַאג םעד
 ."יזע רעד ןבעל ּפָא ךיז טלעטשַאןוא

 ןעקרָאװ ןוא ּפעק יד ןקעטשנעמַאװצ ,ןעדוס ךיז ןָא טביוה לרָאּפ סָאד
 זיב ,ךודיש םעד חוּכמ טדערעגכרודַא ךיז ןטלָאװ ייז יװ ,ןרעדנַא םוצ סנייא
 עלַא ףיוא ןעגנַאגעגנייא זיא ןוא ןענַאטשרַאֿפ לרָאּפ סָאד ךיז טָאה ףוס-לּכ-ףוס
 "ידווענח ַא טימ ןוא -- ,ןרעדנַא םעד טלעטשעג טָאה רענייא סָאװ ,ןעגנוגנידַאב
 ןוא "יז, רעד ךָאנ ןגױלֿפעגכָאנ "רעג רעד זיא תועינצ ןוא טייקידוועמעש רעק
 ,קַאלש-ןביוט ןוֿפ לרעטצנעֿפ םעד ןיא ריא ךָאנ ןײרַא זיא

 ,עװַאילָאכ ,גנוי רעשיליוּפ רעד ףיורעד טרַאװעגסוא טַאהעג ןיוש טָאה ןטנוא
 -צנעֿפ ןוא ךעלריט עלַא טקַאהרַאֿפ םזינַאכעמ ַא ךרוד רע טָאה טנַאה רעד טימ
 ןצרַאוש ןקידגָאטנוז ןייז ןיא זיא אֿפוג קַאלשנביוט ןיא .קַאלש-ןביוט ןוֿפ ךעלרעט
 ןַאטיּפַאק רעד רענרעק ןוא ןרעדעֿפ ,יורטש ףיוא ןגיוצעגסיוא ןגעלעג גוצנא
 | ,ינָאלַאמ לקנָא ,טקירטסיד-לָאה-ינַאמַאט ןוֿפ

 ,קַאלש-ןּביוט ןוֿפ ןכָארקעגסױרַא ןַאטיּפַאק רעד זיא םורַא טונימ רָאּפ ַא ןיא
 -עֿפ ןוא טסימ ,ביוטש ןיא טכירעגנייא עקַאט טוה-יורטש ןוא םינּפ ,גוצנא ןייז
 -ָאּפָאי םעד ,סניוועג עסיורג סָאד ןטלַאהעג רע טָאה טנַאה רעד ןיא רעבָא ,ןרעד
 ױזַא טימ טָאה ןַאמסעק רענָאילימ רעד סָאװ ,בױט-עוװַאּפ יד ,רַאלּפמעזקע ןשינ
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 רעצנַאג רעד סָאװ ,סגיוועג סָאד ,דנַאל םעד ןיא טכַארבעג ימ ןוא ןטסָאק ליֿפ

 .ףיורעד טרַאװעגסיױא טַאהעג טָאה קָאלב רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא
 יד סָאװ ,םזַאיזוטנע םעד ןוא גנוגערֿפױא יד ןלעטשרָאֿפ טשינ 'ךיז ןָאק ןעמ

 קָאלב רעד .קָאלב םעד ןוֿפ רעגיואוונייא יד ןשיווצ ןֿפורעגסױרַא טָאה שינעעשעג

 טנעקעג ןבָאה רעניואוונייא יד .ךיז רַאֿפ טלעוו ַא .ךיז רַאֿפ טָאטש ַא ןעוועג זיא
 ףרעדנַא ןיא רענייא סערעטניא טַאהעג ןֹוא ןרעדנַא םעד רענייא

 ,סַאג רעד ןוֿפ ןשינעעשעג יד ןיא ליײטנָא ןעמונעג ןבָאה רעניואוונייא עלַא
 -ןביוט סירעה ןוֿפ עקירעהעגוצ ןוא רעגנעהנָא ,רעמענלייט *עלעיציֿפָא, יד רָאנ טינ
 תויח יד ףיוא גנוטכָא ןביג ,ןביוט יד ןעיצֿפױא ןיא םיא ןֿפלעה עכלעוו ,קַאלש
 -ענ ןייז וצ ןרעהעג ןוא ,ָאטשינ טרָאד זיא רע ןעוו ,ףיוה ןייז ןיא תוֿפוע ןוא
 העד ,ינָאלַאמ לקנָא ,טקירטסיד ןוֿפ ןַאטיּפַאק רעד יו ,גנובעגמוא רעטסטנע
 רעד וליֿפַא רָאנ ; ינָאט ,רעילומ רענעילַאטיא רעד ,עװַאילַאכ ,גנוי-בצק ױעשילוּפ
 ,דלעֿפױנ ר"מ ,רָאטַארָאטסער רעשירַאגנוא

 רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ןוֿפ טַארקָאטסירַא רעד ןעוועג זיא דלעֿפױנ ר"מ
 רעד ןוֿפ ןדיי עשיליוּפ ןוא עשיסור יד טימ טשימעג קינייװ ךיז טָאה ןוא סָאג
 .רענעילַאטיא יד ןוא עשירייא יד טימ רעדָא ,סַאג

 רעטשרע רעד ףויא ןַאלָאטסער ןשירַאגנוא םעניילק ַא ןטלַאהעג טָאה רע
 טָאה רע .םַאטשּפָא ןשירַאגנוא ןייז ףיוא ץלָאטש רעייז ןעוועג זיא ןוא וינעווע
 ןיב ךיא ,לַאקסָאמ ןייק טשינ ןיב ךיא, :ךיז ףיוא ןגָאז ןייא ןיא ןטלַאהעג

 ,"רָאגנוא ןַא
 עשינעילַאטיא יד יו ,ערעדנַא יוװ רע זיא שינעעשעג רעסיורג רעד ייב ךָאד

 ןֿפױל וצ ןעמוקעג ,עלַאװקסַאּפ ןוא ָאטַאנָאד ,ויָנעוע רעטשרע רעד ןוֿפ סרעקעב -
 רעד ןוֿפ רַאלּפמעזקע ןשינָאּפַאי םעד ,ןעמָאנעֿפ םעד ןקוקַאב וצ ףיוה סירעה וצ
 טציא זיב ןוא םיא ןגעו טרעהעג טַאהעג ליֿפ ױזַא טָאה ןעמ סָאװ ,עסַאר"ןביוט

 סרעסעב טעּפע רַאֿפ ןטלַאהעג ךיז טָאה דלעֿפױנ ר"מ שטָאכ םירָאװ .ןעזעג טשינ

 רעד ןיא טּפַאכעג ןעוועג רע זיא ךָאד ,ערעדנַא יד טימ ךיז טשימעג טשינ ןוא

 ןענַאװ ןוֿפ ,ףרָאד-ןטַאּפרַאק םעניילק םעד ןיא ןָא טנגוי ןייז ןוֿפ ןביוט חשעמ

 ןֿפיױל וצ ןעמוק וצ טשינ ןטלַאהקירוצ טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רע ןוא ,טמוק רע

  טָאה" קַאלש-ןביוט סירעה סָאװ ,סניוװעג ןסיורג םעד ףיוא קוק ַא ןבעג וצ

 .ןענואוועג
 ,רעדניש-לעֿפ ןשילוּפ םעד ,רענעילַאטיא יד ןשיװצ ױזַא טייטש רע יוװ ןוא

 ןסיוױרג ַא טימ ,גנולעטשַאב ףיוא טכַאמעג ,דמעה םענעדייז ןייז ןיא ,עשירייא יד

 םענעניטשרוב-לעג ַא קידנגָאנ ,לכייב ןקיד-קידנור ןֿפױא םַארגָאנָאמ ןטױילָאק

 ,סעצנָאװ עקיד עטברַאֿפעגּפָא ץרַאװש רָאנ ,עיורג ענייז ןשִיוצ רעטלַאה-ןרַאגיצ

 טשינ ךיז רע ןָאק .טסיוֿפ סינָאלַאמ ןיא ביוט ענעקָארשרעד יד טרעדנואווַאב ןוא

 "ביוט עשיטסַאיװטנע יד רעסַאװ טלַאק טימ ןסיגַאב וצ טשינ ןטלַאהקירוצ

 | , : ןרָאטַאמַא
 דלעֿפױנ טגָאז -- ,"רעשימ, רעטוג ןייק ןייז טשינ לָאמנייק טעװ רע ---

 -ןרַאגיצ ןסיורג םעד טימ ןוא -- ּפָאק ןסיל ןייז ןוֿפ לקָאש ַא טימ שיטסימיסעּפ

 .ךרוד רע טריֿפ ,ליומ ןוֿפ ןעמונעגסױרַא קעווצ םעד רַאֿפ טָאה רע סָאװ ,רעטלַאה

 ,טֿפול רעד ןיא "ןיינע ןגנַאל ַא
 .רעדנואוו ןקיסָארדרַאֿפ טימ ערעדנַא יד ןגערֿפ --- ? סָאװ רַאֿפ --- |

 רעייא טימ ךיז ןשימ וצ לדייא וצ זיא עסַאר יד זַא ,טשינ ןעד ריא טעז ---|

 .ריא וצ ןקעמש ןלעוװ טשינ טעוו רע ?עסַאמ-ןביוט רעיורג רעקיטנעסדייווצ
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 יעג םיא טָאהװ רעװ ,"יז; רעזדנוא ךָאנ ןעגנַאגעגכָאנ רע זיא ךָאד ןֹוא --+

 -פיוא טרעהעג ךיז ןבָאה -- ?"יז; עיורג רעזדנוא טשינ ביוא ,רעהַא טכַארב

 .סעמיטש עטכַארבעג
 ןעלקָאש ןייא ןיא ןטלַאהעג דלעֿפױנ טָאה --- !ןשימ טשינ ךיז טעװ רע --

 ,לדייא-וצ --- ."ןיינ; ףיוא ּפָאק ןטימ
 ןעוו ןוא -- נָאלַאמ לקנָא ּפָא טנקסּפ --- !ןשימ ָאי ןיוש ךיז טעװ רע --

 ַא ןוא זדלַאה ןטרילָאק-ןגיובנגער ןקיצנַאלג ַא ןעמוקַאב ןלעוו עיורג ערעזדנוא
 ןֿפַאש טעוו סָאד ןימ ןווָאטַאר ַא רַאֿפ סָאװ ,ןעז וטסעװ ,קע-עוװַאּפ

 ןוא ּפָאק ןטימ ןעלקָאש ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה דלעֿפױנ רָאטַארָאטסער רעבָא
 ןוֿפ ןעגנַאגעגּפָא רע ןיא "ןיינ, םעד טימ ןוא ."ןיינ; ףיוא רעטלַאה:ןרַאגיצ ןטימ
 . .טקוקעגכָאנ םיא ןבָאה עכלעוו ,ןקילב עקידנגָאזנָא-זיב רעטנוא ,ףיוה

 ,רעדורעג ַא ,שער ַא ,סַאג רעד ןוֿפ ,ןסיורד ןוֿפ טרעהרעד ךיז טָאה לָאמַא טימ
 רעד ךרוד ,ףיוה ןיא .ןעמוקעגנָא טלָאװ ןטַאדלָאס טנעמיגער רעצנַאג ַא יו
 -- םיא ךָאנ ןוא ,ןילַא ירעה ,ירעה -- םערוטש ַא טימ ןיירַא זיא ,בוטש-רעלעק
 בור'ס ,ךעלגניי ,ךעלדיימ .רעטלע םענעדײשרַאֿפ ןוֿפ רעדניק ערטסַאילַאכ עצנַאג ַא

 -טנַא םיא טָאה ינָאלַאמ ןוא -- םיא רַאֿפ ערַאװ ַא טכַאמעג ןבָאה עלַא .ךעלדיימ
 ,טניוועג עסיורג סָאד ןגָארטעגנגעק

 ,טײקיטכיזרָאֿפ רעטינעג טימ ןטסיױֿפ ענייז ןשיווצ ביוט יד ןעמונעג טָאה ירעה
 טימ ןצישַאב טלָאװעג יז טלָאװ רע יו ,גנוגערֿפױא ןוא טעּפמיא ןסיורג ןייז ןיא
 ,טסורב ןייז ףיוא ,דמעה ןייז רעטניה טגײלעגרעטנורַא יז רע טָאה ,בייל ןייז
 .רעביא םיא טָאה ינָאלַאמ לקנָא תעשב ,טגעה יד טימ ךעלטרַאצ יז קידנטלַאה
 - ,טריטַאּפ טָאה סע יֹוזַא יו ןלַאטעד עלַא טימ טרָאּפַאר ןעיונעג ַא ןבעגעג

 םעד ףיוא ןענַאטשעג ןיב ,עװַאילָאכ ,ךיא רָאנ ,ינָאט טשינ ,ַאגָאב ַאלֶא --
 רעשילױּפ רעד טָאה -- ,ןביוט יד טעשָאלַאּפעצ בָאה ןוא זיוח-טכעש ןוֿפ ךַאד
 "עג ןוא -- טרַָאּפַאר סגַאטיּפַָאק םעד ןריגערָאק טלָאװעג ,טריטסעטָארּפ גנוי
 ,ךיז רַאֿפ גנונעקרענָא טרעדָאֿפ

 -רעביא םיא סע טגַָאװ רע סָאװ ,טקוקעגנָא קַאילַאּפ םעד טָאה ינָאלַאמ לקנַא
 ,.טכאמעג ליטש רעגניֿפ ןוֿפ גנונרָאװ ַא טימ םיא טָאה ירעה ןוא -- ,ןקַאהוצ -+

 ןוֿפ ףישיקינקיפ רעד ףיוא ןירעה טײלגַאב טָאהעג ןבָאה סָאװ ,רעדניק יד
 סינָאלַאמ לקנָא טרעהעגסיוא ןבָאה ןוא םורָא ןענַאטשעג עלַא ןענייז ,סָאב-ינַאמַאט
 ערעטלע ,טֿפַאשתונכש רעד ןוֿפ ןוא -- רעדניק ענעגייא ןעוועג ןענייז סע .טרָאּפַאר
 .ערעגניי ןוא

 ,לעשַאר ,ערעטלע יד .ךעלדיימ ייווצ סירעה ןעוועג טרָאד ןענייז לּכ"םדוק
 ץנַארק ַא ןיא ןדנוברַאֿפ ,ּפעצ עצרַאװש ןוא ןגיוא עקידנענערב-ץרַאװש עריא טימ
 ןוא טסירב עטלקיװטנַא קוָאטש עריא טימ ,ּפָאק ןכעלגנעל-לַאװָא ריא םורָא
 רערעכעה א ןוֿפ ןימ ַא יו טקוקעגסיוא ןײלַא- טָאה ,רוגיֿפ רעכיוה ריא טימ
 יד ןוֿפ ,טלעו רעטייו רעדנַא ןַא: ןוֿפ ןעמוקעג זיא סָאװ ,עסָאר רעלעדייא
 ןעװעג טלַא ןיא יז .ןײרַא ןבעל רעזדנוא ןיא ּפָארַא לביב רעד ןוֿפ רעטעלב
 -ַאב ןציּפש ענעטֿפַאװעג-טנַאה טימ ,ענעטסיטַאב-סייו סָאד שטָאכ .רָאי ןצכעז
 -לַאֿפעצ ,טשטיינקעצ ןעוועג זיא ,ןגָאוטעג טָאה יז סָאװ ,לדיילק-רעמוז עטצעז
 -ײרֿפ טַאהעג ךיז ןבָאה ּפעצ עצרַאװש ערעווש ,עטכידעג עריא שטָאכ ;טעװעד
 ןיא ןטלאהעג ייז ןבָאה סָאװ ,רעדנעב עטיור יד ןוֿפ ןילּפיצסיד רעד ןוֿפ טזָאלעג
 עכיילג יד ,טיוה ריא ןוֿפ ןָאט-םערק רעלעקנוטילדייא רעד רעבָא טָאה ,םיוצ
 רַאטש ,רעכיוה רעד ,עבמָאג רעגנַאל ןוא זָאנ ,ןקַאב עריא ןוֿפ סעיניל עצלָאטש
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 ּפָאק רעטקָאטעג-ןייש ריא ןסעזעג זיא סע ןכלעוו ףיוא ,ןקַאנ"ןוא-זדלַאה רעק
 -ַאב ןוא טריגערָאק טָאה סע סָאװ ,ןעזסיוא ןקידתבש-בוטיםוי א ריא ןבעגעג
 .רוזירֿפ ריא ןוא דיילק ריא ןוֿפ גנורעביושעצ יד ןוא ןשטיינק יד טנייש

 ייז ןוא .טסואוועג סע טָאה יז ןוא --- גנילביל סרעטָאֿפ ריא ןעוועג זיא יז
 ענעקָארשעגרעביא סָאד ןטעלג וצ טנַאה ריא טימ טגַאװעג סע טָאה ,עקיצנייא יד
 זיא יז .דמעה סרעטָאֿפ ריא ןוֿפ טקוקעגסױרַא קידרעטיצ טָאה סָאװ ,לּפעק-ןביוט

 לָאז רעטָאֿפ רעד זַא -- ,טריֿפעגסױא סע טָאה יז ןוא --- ,ףיורעד ןענַאטשַאב

 טנעה יד ןיא סניוועג םענעמוקַאב רעווש ױזַא ,ןסיורג םעד ןעױרטרַאֿפנָא ריא
 טימ ןטלַאהעג לגױֿפ ןטרילָאק ןשידנעלדמערֿפ םעד טָאה יז ןעוו ןוא .,ןײרַא
 -גנירּפ עשידנעלדמערֿפ ַא יו ןעזעגסיוא יז טָאה ,טסורב ריא וצ טייקכעלטרעצ
 -ןוא-טכַא םעד ףיוא ףיוה םעד ןיא ךוב-השעמ  ַא ןוֿפ טעשזדנָאלברַאֿפ ,ןיסעצ

 .קָאלב ןטסקיצרעֿפ
 זיא סָאװ ,לדיילק םענעטסיטַאב-סייוו ןבלעז םעד ןיא ,ַאשַאב ,רעטסעווש ריא

 אנקתמ ךיז טָאה ,טרעביושעצ רעמ רָאה עריא טימ ,טשטיינקעצ רעמ ןעוועג רָאנ
 רעטָאֿפ רעד .טנעה יד ןיא לגױֿפ םעד ןטלַאה ךיוא טלָאװעג ןוא ריא ןיא ןעוועג
 רעצרוק ַא ףיוא לגױֿפ םעד ןטלַאה וצ ןבעגעג רעטכעט יד ןוֿפ רערעדעי טָאה
 ענעגייא ענייז טימ ביוט יד ןגעוו טײקיטכיזרָאֿפ ןוֿפ ייברעד קידנטלַאהוצ ,לייוו
 -ץרַאװש רעד ,עטרבח-לוש ןוא טנײרֿפ סלעשַאר ןבעגעג וליֿפַא טָאה רע ,טנעה
 -עמ ירעמ -- ,טונימ ַא ףיוא ביוט יד ןטלַאה וצ ,יטרַאקעמ ירעמ רעקידווענח
 םעד ןיא טניואוו סָאװ ,ןכש ןשירייא םעד ןוֿפ רעטכָאט רעטסטלע רעד ,יטרַאק
 ירעמ ןעוו .ףיוה סירעה וצ סױרַא ןעייג רעטצנעֿפ ענייז סָאװ ןוא זיוה ןטייווצ
 ריא יז טָאה ,טנעה עגנוי עלעדייא ,עטַאקילעד עריא ןיא ביוט יד ןעמוקַאנ טָאה
 ןציּפש עסיווג ייווצ יד .לּפעק סביוט רעד וצ טגיינעגוצ ּפָאק ןקידווענח םעניילק
 לגוֿפ םעד ןבָאה ,ּפעצ עריא ןיא ןגָארטעג טָאה יז סָאװ ,דנַאב םענירג םעד ןוֿפ
 רָאר ,עניילק עריא טָאה יז .רילָאק ןשילרעטסיוא ןַא ןבעגעג םיא ןוא טקעדעגוצ
 ,עטכידעג עריא טימ ןסָאלשרַאֿפ קרַאטש ןוא ,טכַאמעגוצ ןגיוא עקיטרַא-עקנישז

 ,ןשירעכערביץרַאה ןבלעז םעד ןעמונעגנָא םינּפ ןיילק ריא טָאה ,סעיוו עגנַאל

 "רַאֿפ טימ ןוא .ביוט רעד ןוֿפ לּפעק סָאד יװ קורדסיוא ןקידנקעוװרעד-תונמחר
 : ןרזחרעביא ןייא ןיא ןטלַאהעג יז טָאה ןגיוא עטכַאמ

 ,טנֿפעעגֿפױא קירוצ ןגיוא יד טָאה יז ןעוו ןוא -- !דריוב ילווָאל יַאמ ,ָא --

 "עג ןעגנעה רערט ַא זיא ,טנעה סירעה ןיא ביוט יד קיטכיזרָאֿפ קידנבעגרעביא

 .סעיוו עריא ףיוא ןבילב
 טָאה -- ,רענָאּפַאא םעד ,ןטלַאה ךיוא םיא טסליװ ? ןַאמרעגנוי ,וד ןוא --

 ןטסגניי םעד ,יקסווָאדיװַאד גניווריוא ,לגניי ןטסעֿפ ,ןצרוק רעד טגערֿפעג ירעה
 ןייא ןיא ןעוועג ןיא סָאװ ,םָארק-ירעסָארג רעד ןוֿפ סָאבעלַאב םעד ןוֿפ ןוז
 ;ד םורַא ןענוֿפעג קידנעטש ךיז טָאה ןוא ןירעמ ןוא לעשַאר טימ רעטלע
 .ךעלדיימ

 ןקידלוטיב ַא ןבעגעג ןוא טרעֿפטנעעג גניווריוא טָאה -- !רעק טנָאד יַא --
 יַאּפ ןייז ןוֿפ טנרעלעגּפָא ךיז טָאה רע סָאװ ,טייהניואוועג ַא ,לסקַא יד טימ יצ

 ,רעדורב ןטריזילַאר
 ,/ +סָאװ רַאֿפ --
 סָאװ --- .ךעלדיימ יד .ףיוא ןָא רע טזייוו -- ,ךעלדיימ רַאֿפ טוג זיא סָאד --

 רַאֿפ יז ןעיצוצֿפױא טשינ ךיז טניול סע ?ןצנַאג ןיא ןביוט יד ןוֿפ ןעמ טָאה

 .שיײלֿפ
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 1 סָאד וטסייוו ןענַאװ ןוֿפ --
 ליֿפוצ .טשינ ךיז טניול סע ,טגָאזעג רימ סע טָאה שטיוועלעומש רעטסימ --

 ,שיילֿפ קינייו ןוא טעברַא
 ,עסיורג יד ,ייז .טכירעג טשינ ךיז ענעסקַאװרעד יד ןבָאה רעֿפטנע םעד ףיוא

 רעדניק יו טקוקעגסיוא ןבָאה ,ביוט רעד טימ ןזעוו ַאזַא טכַאמעג ןבָאה סָאװ
 ,ןגיוא סלגניי םעד ןיא

 טָאה -- ?טוג יטשינ סע זיא ,שיײלֿפ רַאֿפ ץוחַא ,שרעדנַא סעּפע רַאֿפ ןוא ---
 .רעטכעלעג ןיא טגערֿפעג ינָאלַאמ לקנָא

 טָאה --- ,עסיורג רַאֿפ טשינ ,גרַאװניײלק רַאֿפ טוג זיא סָאד .ךיז ןליּפש וצ --
 ,טרעֿפטנעעגּפָא לגניי סָאד

 | .ןרולרַאֿפ טכַאלעג ןבָאה עסיורג יד
 סעּפע וצ וטסעוו ,זדנוא ןבעל ךיז טלַאה רעסעב וד ,ןַאמרעגנוי ,וד ,יעה ---

 "וצ זדנוא טסנָאק יד .ןלַאװ ןוֿפ טייצ רעד ןיא בולק ןיא זדנוא וצ םוק .ןעמוק
 וצ ירעה טגָאז -- ,גנוי זיא ןעמ ןעוו ,ןבייהוצנָא טוג זיא קיטילָאּפ ,ןֿפלעה

 | ,ןגניווריוא
 יד ןוֿפ יצ ַא טימ גניווריוא טגָאז -- ,טריסערעטניארַאֿפ טשינ ןיב ךיא ---

 .לסקַא
 ןייד יוו ,םזילַאיצָאס ןיא ? טריסערעטניארַאֿפ וטסיב ןעד עשז:סָאװ ןיא --

 ,טרעהעג ןבָאה רימ ,ָאי ?ןןעטיינ רעדורב
 | !ןָא טשינ רימ טייג םזילַאיצָאס

 -ֿפיױא ינָאלַאמ לקנָא ןוא ירעה םיא ןגערֿפ -- ? ןָא ריד טייג ןעד עשזיסָאװ --
 : ,לָאמַא

 םעד ןָא רעגניֿפ ןבָארג םעד טבייר ןוא גניווריוא טגָאז -- !סָאד טָא --
 יד ןעמ טָאה ,סָאד טָאה ןעמ זַא -- ."?טלעג, םעד טימ קידנכײצַאב ,רעגניֿפטײט
 ,טשינרָאג ןעמ טָאה ,סָאד טשינ טָאה ןעמ זַא ןוא .ענעשעק ןיא ךיז ייב קיטילָאּפ
 ןיוש גנוי רעד זיא גנורּפש ןייא טימ ןוא -- !רעטיעל וי יס ,ירעמ ,לעשַאר
 ,ףיֹוה ןיא ןעוועג טשינ

 ,טגָאזעג ינָאלַאמ לקנָא טָאה --- .רוחב רעשיטקַארּפ ַא --
 םייהַא ןעמוק ייז ןעוו ,ךעלגניי ערעדנַא ?טוט רוחב רעד סָאװ ,טסייוו וד --

 ןוא ךעלטשער עטריקַארבסיוא ּפָא טֿפױק רע .,ןעגנוטייצ ייז ןֿפױקרַאֿפ ,לוש ןוֿפ
 טגנערב רע .סטרַאקשוּפ יד ןשיוצ וינעווע רעטשרע רעד ףיוא קעװַא ךיז טלעטש
 .ירעה טלייצרעד --- ,לרעֿפניֿפ ַא ךָאװ רעדעי רעטומ רעד םייהַא

 -- ,טייו ןייג טעו רע .רוד רעיינ רעד זיא סָאד ,גנוי רעשיטקַארּפ ַא --
 .ינָאלַאמ לקנָא טגָאז
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 ןריובעג רע זיא םייה רעטלַא רעד ןיא .,רוטַאנ יד ביל טָאה קָאטשנירג ירעה
 ןעוועג זיא סָאװ ,ץישטנעל לטעטש םעניילק םעד ןיא ןרָאװעג ןגיױצעגֿפױא ןוא
 סע עכלעוו ףיוא ,סעקנָאל-עשַאּפ טימ ,רעדלעוו ,רעדלעֿפ טימ טלגנירעגמורַא
 ןעמואוושעג ןענייז סע ןכלעוו רעביא ,ךייט ַא טימ ,ןסּפעש טרעטיֿפעג ךיז ןבָאה
 -דרעֿפ טימ ןרָאֿפעגמורַא זיא ,רחוס-ןסקָא ןַא ןעוועג זיא סָאװ ,רעטָאֿפ ןייז ,ןטילּפ
 ,טגיה ,ןסקָא ,דרעֿפ ביל טָאה ירעה .ףרָאד וצ ףרָאד ןוֿפ עקשטירב-ןוא

 רעטייוו ַא ןוא ןַאמסדנַאל ַא ,גרעברעבליז "לקנָא סָאװ ,עקירעמַא ןיא ָאד
 -סדנַאל ערעדנַא ליֿפ טימ םענייאניא ,טכַארבעגרעטנורַא רעהַא םיא טָאה ,בורק

 טָאה רע .ּפַאש ןיא ןענַאּפשנײא טזָאלעג טשינ לָאמ ןייק ךיז רע טָאה ,טייל

 ייב טעברַא ןענוֿפעג ןוא םייה רעד ןוֿפ ,ײרעברַאֿפ-זיוה ,הכאלמ יד טכַארבעגטימ
 ."לקנָאא ןכייר םוצ טרעהעג ןבָאה סָאװ ,רעוייה יד ףיוא עקַאט ,הכאלמ ןייז

 "וצ ןענוֿפעג ןוא הבורק רעמערָא ןַא סגרעברעבליז לקנָא טימ טָאהעג הנותח

 טַאהעג טָאה לקנָא רעד סָאװ ,רעזייה-טנעמענעט יד ייב גנוקיטֿפעשַאב טשרע

 ,רעוויר-טסיא ןוֿפ טֿפַאשתונכש רעד ןיא ,סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טּכַא רעד םורַא |

 רעביא רעעזֿפױא ןַא רַאֿפ ,שטיוועלומש לסָאי ,בורק ןרעדנַא ןַא טלקנָא םעד טימ

 רעזייה ענייז רעביא טֿפַאשרעעזֿפױא יד טַיורטרַאֿפ טָאה גרעברעבליז ל?קנָא ,ייז

 ,טייל-החּפשמ וצ רָאנ ּפַאש ןייז ןוֿפ גנוריֿפ יד רעדָא
 -לעֿפַאב רעשידיי-טשינ רעד ןשיװצ טֿפַאשטנַאקַאב ןעמוקַאב דלַאב טָאה ירעה

 ינַאקירעמַא ןייז סָאװ ,שילגנע ךיז טנרעלעגסיוא ,טֿפַאשתונכש רעד ןוֿפ גנורעק
 ,"סקלע; יד ייב דילגטימ ַא ןרָאװעג זיא ,ןֿפלָאהעג וצרעד םיא טָאה בייוו עטריז

 ךלַאב ,קיטילָאּפ טימ ךיז טריסערעטניארַאֿפ ,סנשיטילָאּפ טימ ךיז טנַאקַאב טָאה

 - -רעטנוא וטסנָאק ןיילַא זַא ,קיטילָאּפ -- ץלַא זיא עקירעמַא ןיא זַא ,ןענוֿפעגסױא

 .ןציטש ךיד ןלָאז סָאװ ,טניײרֿפ עכײרסולֿפנײא ןייק טשינ טסָאה וד ביוא ,ןייג

 ,טקירטסיד ןוֿפ ןַאטיּפַאק רעד .םיא ףיוא טקוקעגמוא דלַאב ךיז טָאה ינַאמַאט

 ירעה טָאה טנשיטילָאּפ יד ךרוד .טנײרֿפ רעטסעב ןייז ןרָאװעג זיא ,ינָאלַאמ לקיימ

 ,רעוויר-טסיא םייב ךיז ןעניֿפעג סָאװ ,רעזייה-טכעש .יד ,ייב טעברַא ןעמוקַאב

 ןוֿפ קיגנעהּפָאמוא ןרָאװעג רע זיא םורַא ױזַא .ןעגנומענרעטנוא עשיטָאטש ייב

 טנָאקעג טשינ ןבָאה סָאװ ,טײלסדנַאל ענייז ערעדנַא יד יװ טשינ ,לקנָא םעד

 וצ םיא טַאהעג ארומ ,ףליה סגרעברעבליז לקנָא ןָא ןײגַאב ןצנַאג ןיא ךיז

 .ןענערעצרעד
 רע .ירעה זיא ירעה ,"רעסקימ דוג; ַא זיא ירעה ,"יֵאב דוג; ַא זיא ירעה

 רעד ןוֿפ טײלסדנַאל עטלַא יד טימ -- ,םולשב ןעמעלַא טימ ןבעל וצ ךיז טימ

 ףיוא טוג ךיז ןעק לָאה-ינַאמַאט ,םינכש עשידיי-טשינ יד טימ ךיוא יױזַא ,םייה

 "סָאב, סירעה זיא סָאװ ,גרעבנירג שזדָאשזד ,טקירטסיד ןוֿפ רעריֿפ רעד .םיא

 ןיא ינעמעט רַאֿפ ויטקַא זיא ירעה .ןזייא ןוא לָאטש םיא ןוֿפ טלַאה ,טָאג ןוא

 .רַאֿפרעד ןענױלַאב וצ םיא יוזא יװ טסייוו ינעמעט ןוא -- ןלַאװ ןוֿפ טייצ רעד
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 ,רעלדעּפ ַא טריטסערַא ןַאמ-יײצילָאּפ ַא טָאה --- ,הבוט ַא ןבָאה ףרַאדַאֿב ןעמ ואוו
 רעצעמיא טָאה ; רַאוטָארט ַא ףיוא טרַאקשוּפ ןייז טלעטשעגֿפױא טַאהעג טָאה סָאװ
 : "ליעב; ןבָאה ןעמ ףרַאדַאב ; ןֿפוא רעדנַא ןַא ףיוא ײצילָאּפ רעד טימ ןטייקירעווש
 רעד ףיוא סעכעבעב יד טימ הריד רעד ןוֿפ סױרַא ןצעמיא רָאטקעלָאק ַא טלעטש
 "רעד:-יײצילָאּפ ַא ןבָאה ןעמ ףרַאדַאב ;טלעג-הריד ןייק ןלָאצַאב טשינ רַאֿפ סַאג
 עלַא טימ ,טרָאװ ןייא טימ --- ,טכירעג ןיא ןיירַא טלַאֿפ ןעמ רעדָא שינעביול
 םעד ,טנײרֿפ ןייז ךרוד ןכַאז סיוא טכיילג ירעה .ןירעה וצ ןעמ טמוק תורצ
 ןוֿפ "סָאב, ןכרוד וליֿפַא ,ףרַאדַאב ןעמ זַא ןוא -- ,טקירטסיד ןוֿפ ןַאטיּפַאק
 סירעה ןָא טמענ שזדָאשזד רעד .ןײלַא גרעבנירג שזדָאשזד ךרוד ,טקירטסיד
 ןצנַאג םעד ןיא שטנעמ רעכײרסולֿפנײא עמַאס רעד זיא ירעה ,דלָאג רַאֿפ טרָאװ
 ,טקירטסיד

 םעד םורַא הכולמ יד ךיז ןשיווצ טלייטעגנייא ןבָאה ינָאלַאמ לקיימ ןוא ירעה
 םורַא ןרעוו ןָאטעג ןָאק טשינרָאג .סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ןוֿפ קָאלב
 ,"לבָארט, ךיז טכַאמ סע זַא .המּכסה רעייז רעדָא ןסיוו רעויז ןָא רעוויר-טסיא
 עשירייא ןוא עשידיי יד ןשיװצ רעדורעג ַא טרעוו סע זַא ;יײז וצ ןעמ טמוק
 ףיוא --- ינָאלַאמ ,ןדיי יד ףיוא גנוטכַא טיג ירעה ,סיוא סָאד ייז ןכיילג ,םינכש
 : ,עשירייא יד

 ןגעלעג ןעוועג לָאמ ןייא טשינ קָאלב רעד טלָאװ ינָאלַאמ ןוא ירעה טשינ ןעוו
 יז טלָאװ ןטעהנַאמ ןוֿפ טכַאמ-ייצילָאּפ עצנַאג יד סָאװ ,טכַאלש רעקיטולב ַא ןיא
 טימ ןוא -- קָאלב םעד ייז ןבָאה הלהב ןייא טשינ ןוֿפ .ןליטשנייא טנָאקעג טשינ
 ,טעװעטַארעגּפָא -- רעוויר-טסיא ןוֿפ טֿפַאשתונכש עצנַאג יד םיא

 ,גנורעקלעֿפַאב עטשימעג ַא טָאה רעוויריטסיא םייב קָאלב רעניילק רעד
 שטיווָאמײכ םהרבא טָאה זיוה סילעק רעטלַאה-ןולֲאס םעד רעביאנגעק טקנופ
 ,טימעסיטנַא ןלעיציֿפָא ןייז טָאה קָאלב רעד ,"רָאטס גנינילק ןוא גניסערּפ, ןייז
 ןלעיציֿפָא ןייז ךיוא רעבָא טָאה קָאלב רעד ;יטרַאקעמ קירטעּפ ,ןַאמשיריײא םעד
 ,שטיווָאמיײכ םהרבא ,זיא סָאד ןוא --- ,לַאקידַאר

 טייצ יד טמוק סע זַא ,ןגָאז וצ ןוא ןעגניז וצ ןשטיווָאמיײכ ןוֿפ טָאה ינַאמָאט
 .ןדעי טימ ,ינַאמַאט ןוֿפ ןעגנַאֿפעג טרעוװו קָאלב רעצנַאג רעד ןעוו ,ןלַאװ ןוֿפ
 זַא ,ןטַאדידנַאקיינַאמַאט ןוֿפ םיֿפוצרּפ טימ ױזַא טּפעלקרַאֿפ קָאלב ןיא רעטצנעֿפ
 -ָאמייכ ןוֿפ אקווד ןזומ ,רעוייה יד ןיא טכיל לַארטש ןייק ןיירַא טשינ ןזָאל יז
 ןטַאדידנַאק עשיטסילַאיצָאס יד ןוֿפ רעמינּפ יד ןקוקסיורַא לבלעוועג סעשטיוו
 זַא ,סעקנַאב ןטיוט ַא יוװ ןֿפלעה םיא טעװ סע זַא ,שטיווָאמייכ ,ליואוו טסייוו רע
 ןגעק ןטַאדידנַאק עשיטסילַאיצָאס ענייז טימ טשינ טכיזסיוא ןייק רָאג טָאה רע
 .עקינייז'ס ףיוא טײטשַאב שטיווָאמיײכ רעבָא ,ינַאמַאט

 קָאלב רעד ןוא ןלַאװ יד ךָאנ ןגרָאמ ףיוא טמוק סע ןעוו ,רעבָא רַאֿפרעד
 טָאה סע שטָאכ ,ןטַאדידנַאק סעשטיווָאמייכ רעביא ינַאמַאט ןוֿפ גיז םעד טרעיײֿפ
 ,ןרעו טלייוורעד ןלָאז ןטַאדידנַאק סעשטיווָאמייכ זַא ,טכירעג טשינ רענייק ךיז
 דלָאט יַא; :ןשיֿפַא עסיורג טימ טּפעלקַאב קָאלב ןיא רעטצנעֿפ ןוא ריט ןענייז
 סױרַא לָאמסנעד טקוק קָאלב ןיא ריט רעדעי ןוֿפ ,רעטצנעֿפ ןדעי ןוֿפ *! ָאס וי
 רעסערּפ ןעמערָא םעד טימ ךיז ןצייר וצ רָאנ יו ױזַא ?ָאס וי דלָאט יַא; רעד
 ןלַאװ עקידנעמוק יד ייב זיא ,הלּפמ רעד ףיוא רעבָא טקוקעג טשינ .שטיווָאמייכ
 סיוא ןעעז עכלעוו ,ןטַאדידנַאק עשיטסילַאיצָאס ענייז טימ ָאד רעדיוו שטיווָאמייכ
 ,קָאלב ןצנַאג םעד ןקעדרַאֿפ סָאװ ,ןשיֿפַא עסַאמ רעד ןשיווצ זנטעש יו
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 ,רַאוטָארט םייב ,ןטנוא "רָאטס גנינילק ןוא גניסערּפ, ןייז טָאה שטיוװָאמייכ
 ַא ףיוא רעדָא ,ךעלפערט יד ףיוא ןציז ןשטיווָאמײכ טשינ ןעמ טעז לָאמ ןייק
 ,סָאג רעד ףיוא רעטצנעֿפ ןייז ךרוד ןקוקסיױרַא רעדָא ,לבלעוועג ןייז רַאֿפ לוטש
 -- ,שטיװָאמייכ ,ןעמונרַאֿפ קידנעטש זיא רע .טשינ טייצ ןייק לָאמ ןייק טָאה רע

 טימ ,סעיצקעל טימ ,םינינע-יײטרַאּפ טימ סע זיא ,טעברַא ןייז טימ טשינ סע זיא |
 ,ךיז םורַא טֿפַאש ןיילַא רע סָאװ .שינעװַאה ַא טימ ױזַא טָאלג ןוא עדנַאגַאּפָארּפ
 טֿפױל םיא םורַא ןוא םיא ףיוא ץלַא : טניוולבריוו ַא יו זיא שטיווָאמיײכ רעד םירָאװ
 קיביײא ענייז ,קָאר רעטלּפענקעגֿפױא דימת ןייז -- ,ךיז טגעװַאב ןוא טילֿפ ןוא
 ,דמעה טעטסַארכעצ ןייז ,קיסַאּפ רעטעיליּפשעגֿפױא ןייז ,ןזיוה עקידנלַאֿפּטָארַא
 ,ןעילֿפ סָאװ ,רָאה עטכידעג עטלזיירקעג ענייז ,לדרעב ןיורב ןריושעג-ץרוק ןייז
 טשינ םיא ןעמ טעז לָאמ ןייק ,ןשיק ןטנערטעגֿפױא ןַא ןוֿפ ןרעדעֿפ יו ,ךיז טכַאד
 טלייא קידנעטש ,רע טֿפױל קידנעטש .טרָא ןַא ףיוא ןייטשנייא רעדָא ןציז ,ןעור
 ,ןיהואוו רע

 םיא טצישַאב ןוא קָאלב םעד לגילֿפ עריא רעטנוא ןעמונעג טָאה ינַאמַאט
 יװ רעדניק ענייז ףיוא גנוטכַא טשינ ױזַא טיג רעטָאֿפ ַא .זייב סָאדלַא ןוֿפ
 יד ךיז ןביילק ינַאמַאט םורַא ןוא .רעניואוונייא יד ףיוא גנוטכַא טיג ינַאמַאט
 רָאנ טשינ .ןגער ַא תעשב ןוה רעד ןוֿפ לגילֿפ יד רעטנוא ךעלדניה יװ םינכש
 ןעוו ,הרצ-תע ןַא ןיא רָאנ טשינ ;רָאי ץנַאג ַא רָאנ ,ןלַאװ יד ןוֿפ טייצ רעד ןיא
 םעד ןוֿפ רעניואוונייא יד ןגרָאזַאב וצ טעז ינַאמַאט ,הבוט ַא סעּפע ףרַאדַאב ןעמ
 טימ ,ליּפש טימ ,עיצקעטָארּפ טימ סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ןיא קָאלב
 2 .גנולײװרַאֿפ

 זיא רֶע ױזַא יװ .קָאלב ןֿפױא לזייה ןייז ייב ףיוה ַא טָאה קָאטשנירג ירעה
 --- ,ףיוה ןֿפױא הקזח ַא ןגָארקעג טָאה רע ױזַא יו ,רעמ ךָאנ --- ,לזייה םוצ ןעמוקעג
 טָאה רע -- ,םיא וצ טשינ טרעהעג ףיוה רעד םירָאװ .טשינ תוישק ןייק טגערֿפ
 ךָאנ טייג סע סָאװ ,םישרוי וצ טרעהעג ףיוה רעד .םיא ףיוא הקזח ַא רָאנ
 ףליה רעד טימ ,ירעה טָאה לייוורעד .טכירעג ןיא שינעדָאל ַא ןָא םיא רעביא
 -ייא ןייז רַאֿפ רָאנ טשינ .זיוה םורַא ףיוה ןטיירב םעד טּפַאכעגוצ ,ינַאמַאט ןוֿפ
 רַאֿפ רָאנ ,תויח ערעדנַא ןוא טניה ענייז רַאֿפ ,ןביוט ןעװעדָאה וצ -- ןצונ םענעג
 ,קָאלב ןוֿפ רעניואוונייא עלַא

 ןוא ןשטנעמ רַאֿפ ןדעז ןג ַא רעכיג זיא סע .ףיוה ןייק טשינ זיא ףיוה סירעה
 זיא סָאװ ,רעלכייּפש ַא ןוֿפ הֿפירש ַא ךָאנ ןבילבעגרעביא זיא ףיוה רעד .תויח
 -עגנייא ,ןרעמַאק עקינייא טרָאד ךיז ןעניֿפעג סע .םיא ףיוא ןענַאטשעג לָאמַא
 רעדנַא ןוא ןענוט ,סנטסַאק עטלַא ,סנזייא ,ץלָאה טימ סעּפוק ,סעדייבעג ענעלַאֿפ
 ,גנונעדרָא טכַאמעג טרָאד טָאה ירעה רָאנ ,גרַאוװכורב

 טָאה רע סָאװ ,ןקַאלשנביױט ענייז ףיוה םעד ןיא טַאהעג רע טָאה לּכ-םדוק
 -ֿפיוא ןטעהנַאמ ןטימ ןיא רע טָאה רעטייוו .רעמַאק רעטלַא ןַא ןוֿפ ןגָאלשעגֿפױא
 רע טָאה רעמַאק ןייא ןיא .תוֿפוע ןוא תויח ײלרעלַא ףיוה םעד ןיא ןגיוצעג
 ןוא ןגױצעגֿפױא טָאה ,עװַאילָאכ ,שמש:ןטַאלַאש ןייז סָאװ ,סעקילָארק ןטלַאהעג
 יז טָאה רע סָאװ ,רעניה עטרילָאק עשיזעניכ עשילרעטסיוא רָאּפ ַא ;טרעמעג
 טּפַאטרעד ואוו-ץעגרע ןוֿפ רע טָאה ,טניה יד ץוחַא ןוא ; זָאירוק ַא יוװ ןטלַאהעג
 זיא עיציבמַא ןייז ןוא ,ןעמונעגקעוַא טסורב סרעטומ רעד ןוֿפ ,לסקיֿפ ןיילק ַא

 טלָאװ רע יוװ ןוא .חיח עקיבוטש ַא ןוֿפרעד ןכַאמ ןוא סע ןריסערד וצ ןעוועג
 םעד ןבעל אקווד רע טָאה ,םולש ןוֿפ עיזיוו סהיעשי ןרעוו םיוקמ ןזָאל טלָאװעג
 סָאװ ,לסּפעש ַא ןוא עלעגיצ ןיילק ַא רעמַאק רעטייווצ ַא ןיא ןטלַאהעג לטקוֿפ
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 ןיא ,טרָאד ,םייה רעטלַא רעד ןיא ייז ןשיװצ ןרָאװעג ןגױצעגֿפױא זיא ןיילַא רע
 החונמ-םוקמ ןייז לדרעֿפ סרעליד-קנָאשזד םעד גילעז ךיוא טניֿפעג ,ףיוה סירעה
 ,לַאטש ַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ טָאה ירעה סָאװ ,ןרעמַאק יד ןוֿפ רענייא ןיא

 ענייז וצ ךיוא יו הנומא ןייז וצ קיטליגכיילג טשינ זיא ןוא דיי ַא זיא ירעה
 ,"טקייא יד ןוא סקיַאמ ידע ןשיווצ ךוסכס ַא סױרַא טמוק סע ןעוו ,עקיביולגטימ
 ןָאק ינַאמַאט וליֿפַא סָאװ ,לָאמַא טֿפערט סע יװ ,עשירייא יד ןוא ןדיי יד ןשייווצ
 -- ,טנעה יד טימ ןרעוו ןטכָאֿפעגסיױא זומ סע רָאנ ,ןרילָארטנָאק טשינ רעמ סע
 ןרעהעג סעיטַאּפמיס ענייז ואוו .קֿפס ןייק רעביא טשינ ירעה טזָאל לָאמסנעד
 טגָאז סע יו ,ןכײצגערֿפ ַא רעטנוא טשינ ןֿפוא-ןיאב טייטש טייקשידיי סירעה
 ,רעליד-ןקישט רעד סָאװ ,"סיווריוס, רעד ןיא ךיז ןקילײטַאב ןייז תודע ףיורעד
 רעטַאוירּפ ַא ןיא ןװַארּפ יקסווָאדיװַאד ףלָאװ-השמ ןוא ,שטיוועלעומש לסָאי
 -רעד טֿפַאשתונכש רעד ןוֿפ ןטסירק יד ןבָאה ךָאד .טֿפַאשתונכש רעד ןיא בוטש

 ןקירדסיוא ךיז טגעלֿפ שטיוועלעומש יװ ,"יוג, םעד םיא ןיא טקעמש |

 -נוה .םייוג יד רָאנ ,ןדיי יד טשינ אקווד ןענייז לַאטרַאוק ןיא טניײרֿפ סירעה
 רעכעלטסירק רעד טימ ןדנוברַאֿפ םיא ןבָאה ןסערעטניא עקידתוֿפּתושב רעטרעד
 ױזַא טכַאמעג םיא טָאה סָאװ ,ךיז ןריֿפ ןייז ,ןטייהניואוועג ענייז .גנורעקלעֿפַאב
 -עגּפָא ,טרעדנוזעגּפָא ןטלַאהעג םיא ןבָאה ,םינכש עכעלטסירק יד וצ טנעָאנ
 ףיוא טיצ ,ןביוט טלַאה דיי ַא סָאװ ,ןײלַא סָאד ןיוש .עשידיי יד ןוֿפ טױמערֿפ
 אקווד ןוא ,תויח "עשיאיוג ערעדנַא ןוא ,ןסע םוצ ףירט ןענייז סָאװ ,סעקילָארק
 ןבָאה ,תויח .ןוא תוֿפוע רַאֿפ טגָאמרַאֿפ רע סָאװ ,סערעטניא רעד ןוא טֿפַאשביל יד
 ןיא טניואוועג ןבָאה סָאװ ,ןטֿפַאשרעקלעֿפ ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןטסירק יד טכַארבעג
  ,רעדירב-עטוג ענייז ןעוועג ןענייז ייז .םיא טימ טֿפַאשטנײרֿפ ןיא ,טנגעג רעד
 ענייז ,רעֿפלעה ענייז ןעוועג ןענייז יז .רע סָאװ ,טסוג ןבלעז םעד טַאהעג ןבָאה
 תוֿפוע יד ןוא תויח יד יװ ןעוועג זיא סע .םישמש-ןטָאלַאש ענייז ,ןדַארעמַאק
 ,זיירק ןייז ןיא טֿפושיּכרַאֿפ םייוג יד ןבָאה ןטעהנַאמ ןטימ ןיא ףיוה טנדיי םעד ןיא

 -לעֿפ ןוֿפ ןטרָאג ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ ףיוה ןייז זיא טייצ רעד טימ
 ןצנַאלֿפרַאֿפ טוואורּפעג טָאה טניײרֿפ עכעלטסירק ענייז ןוֿפ רערעדעי ,ןטֿפַאשרעק
 רע רעכלעוו ןוֿפ ,םייה רעטלַא רעד ןוֿפ ןעמולב ןוא ןסנירג ףיֹוה סירעה ןיא
 ,ןטעהנַאמ ןיא לקניוו רעשידרע רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא ףיוה סירעה .טמוק !

 -לעֿפ ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןענַאטשַאב ןענייז סָאװ ,םירבח עכעלטסירק ענייז ואוו

 רעד .דרע רעלַאנָאיצַאנ רעייז ףיוא יו ןבעלסיוא ךיז טנַאקעג ןבָאה ,ןטֿפַאשרעק
 ףיוה סירעה ןוֿפ לקניוו ַא ןיא טצנַאלֿפרַאֿפ ךיז טָאה עװַאילָאכ גנֹוי רעשיליוּפ
 טשינ ןוא ,ןעמולב-ןוז .ץכעייז-רעּפוק ואוו-ץעגרע ןוֿפ ןעמוקַאב .ןטרָאג ןשילױפ ַא
 -רָאג ןטרָאג רעשיליוּפ ַא ןָאק ייז ןָא סָאװ ,טיורק ךעלטּפיה רָאּפ יד ןָא ןסעגרַאֿפ
 -- ,טייצ רעײרֿפ ןייז ןוֿפ העש עדעי טעברַאעג טָאה רע ,ןייז טלָאמעג טשינ
 ןעינַארעג ןטעהנַאמ ןטימ ןיא ףיוה םניא ןצנַאלֿפרַאֿפ וצ --- ,גָאטנוז ,טכַאנרַאֿפ

 ,יװלַאמ ןוא

 -ץגֿפױא ,רעילומ רעשינעילַאטיא רעד ,ינָאט ןכש .רעד טָאה ךיוא יױזַא ןוא
 רע סָאװ ,םיױבנגײֿפ ַא ןוֿפ גייוצ יד ףיוה סירעה ןיא גנילירֿפ ןדעי טעיּפָאק
 ,טעשזעגָאר טימ ןקעדַאב ןוא דרע רעד ןיא ןבָארגניײא טסברַאה ןדעי יז טגעלֿפ
 ַא ןיא טצנַאלֿפעגנײא דלַאװעג טימ ןטלַאהעג טָאה ינָאט סָאװ ,םיױבנגײֿפ רעד

 'ןוֿפ רענעילַאטיא יד רַאֿפ רעגַאל-םירגליּפ ַא יװ טנידעג טָאה ,טַאמילק ןדמערֿפ
 -נורַא גָאטנוז ןדעי ןגעלֿפ סָאװ ,וינעווע רעטשרע רעד ןוֿפ טנגעג רעצנַאג רעד
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 "נגיײֿפ ַא ןוֿפ רכז םעד דיײרֿפ טימ ןרעדנואווַאב וצ ףיוה סירעה ןיא ןעמוקרעט
 ,דנַאלמיײה רעייז ןיא ןגָארטעגרעבירַא לייוו ַא רַאֿפ יז טָאה רעכלעוו ,םיוב

 ןעוועג טשינ זיא סָאװ ,רעביאנגעק ןוֿפ שטייד רעד ,עצלוש רעקעב רעד וליֿפַא
 טָאה ,ןביוט יד ןוֿפ טנײרֿפ רעטייוו ַא רָאנ ,ןירעה טימ רעדורב-רעטוג ליֿפוצ
 ןוֿפ לקניוו ַא ןיא ןצנַאלֿפרַאֿפ וצ שינעביולרעד סירעה ןעמוקַאב ןוא ןטעבעג
 ןעיּפָאקוצסיױא טרַאװרעד טָאה רע לייוו טשינ -- ,ןצנַאלֿפ- לֿפָאטרַאק רָאּפ ַא ףיוה

 "לֿפָאטרַאק ןוֿפ קילבנָא ןטימ גיוא סָאד ןקיווק וצ רָאנ ,גָאטימ ַא ףיוא יז ןוֿפ
 .ץכעילב

 ןוא ןטכורֿפ יד ,ןסנירג יד ןעמוקעגֿפױנוצ ףיוה .סירעה ןיא ךיז ןענייז ױזַא
 ןסקַאװ סָאװ ,ןביורט:-דרָאקנָאק עשינעילַאטיא ןוֿפ --- ,רעקלעֿפ יד ןוֿפ ןעמולב יד
 ןוא לֿפָאטרַאק עשטייד וצ זיב ,יװלַאמ רעשינעילַאטיא ןוא ,עילַאטיא-םורד ןיא
 "רַא עשינעילַאטיא ןוא ןעמולב-ןוז ,סעיצרוטסַאנ עשיליוּפ ןוֿפ ; יװלַאמ רעשילופ

 ןַא וצ יב ,טײקֿפײר וצ טכיירגרעד טֿפלעה ַא ףיוא רָאנ ןבָאה סָאװ ,ןקָאשיט |
 .םיױבנגײֿפ ןֿפורעגנָא סע טָאה ינָאט סָאװ ,לגנעטש ןטנקירטעגסיוא

 ערעייז ןוֿפ רעניואוונייא יד סױרַא טֿפרַאװ ץיה יד ןעוו ,גָאטימכָאנ גָאטנוז
 ךיז ןעמוק ,ּפערטרעײֿפ יד ןוֿפ ךעלקינַאג ענרעזייא עטציהעגנָא יד ףיוא רעזייח
 .רענטרעג ערעייז ןיא ,ףיוה ןייז ןיא ףיונוצ טנײרֿפ סירעה

 ןדניברַאֿפ סָאװ ,םידעֿפ עלַא ףיוה סירעה ןיא ףיונוצ ךיז םורַא ױזַא ןעמוק סע
 יד קירוצ ייז ןעניֿפעג ףיוה סירעה ןיא .קָאלב ןוֿפ רעניואוונייא ענעדײשרַאֿפ יד
 ,רעדלעֿפ יד ןוֿפ תוחיר עלַא טימ טקעמש ףיוה סירעה :טֿפַאשגנוי רעייז ןוֿפ געט
 ,ןרעסַאװ ןוא ןוװַאטס יד ןוֿפ ,סעקנָאל עטקעדַאב-יוט יד ,ןלָאט עטזָארגָאב-ןירג יד
 רעטלַא רעד ןיא ךיז ךָאנ טזָאלעגרעביא ןבָאה ייז סָאװ ,דרעֿפ ןוא תומחב יד ןוֿפ
 .ןביוט ןוֿפ לגילֿפ ענרעבליז ּפעק ערעייז רעביא ןרעטַאלֿפ ףיוה סירעה ןיא ;םייה

 רַאֿפ עיצקַארטַא ןַא ךָאנ ףיוה סירעה טָאה ,רענטרעג יד ןוא ןביוט יד ץֹוחֲא
 סרעליד-קנָאשזד םעד גילעז ,זיא סָאד ןוא --- ,קָאלב ןצנַאג ןרַאֿפ ,טנײרֿפ ענייז
 םיא טָאה סַאג עטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא עצנַאג יד סָאװ ,לדרעֿפ םָאל-בלַאה ,דנָאלב

 ?ינָאטנַא רעגנַאל רעד; ןֿפורעג ,תוביס עטסואווַאבמוא בילוצ
 רעד .סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןא-טכַא רעד ףיוא עניוװָאנ ןייק טשינ ןענייז דרעֿפ

 ,לודניא-ןטעהנַאמ םעד רַאֿפ לַאטש עסיורג ןייא זיא גערב-רעוויר-טסיא רעצנַאג
 רעד .בייהנָא םייב טשרע טלַאה ליבָאמָאטױא םוצ דרעֿפ ןוֿפ גנַאגרעביא רעד
 ליבָאמָאטױא רעד .ןכייר םעד רַאֿפ ךַאז-סוסקול ַא ץלַא ךָאנ זיא ליבָאמָאטױא
 .ןעמוק טֿפרַאדַאב טשרע טָאה טרָאּפסנַארט ןטיירב רַאֿפ ןוא ךיורבעג"ןסָאמ רַאֿפ

 ןלַאטש עכעלמייהמוא ייר עגנַאל ןייא זיא רעוויר-טסיא ןוֿפ גערב רעצנַאג רעד

 -כרוד זיא רעוויר-טסיא רעצנַאג רעד .קרָאי-וינ ןוֿפ דרעֿפ-רעטעברַא יד רַאֿפ

 ןוא ייה ןוֿפ ,טסימ-ןדרעֿפ ןוא סייווש ןשידרעֿפ ןוֿפ חיר ןקרַאטש ןטימ טּפַאזעג

 יד ןוֿפ טרָאד ךיז טלַאּפש טֿפול יד תעב ,יקסיוו ןוֿפ חיר ןטימ טשימעג ,רעבָאה

 .רעטעברַא-לַאטש עקידנטלעש ןוא ןעגנוי-רעסיימש ענעֿפױזַאב ןוֿפ תולוק
 טשינ זיא ,לדנַאלוב סרעליד-קנָאשזד םעד גילעז ,יינָאטנַא רעגנַאל רעד, -

 ןבָאה סָאװ .תוחּפשמ עלַא ןוֿפ דילגטימ ַא ןעוועג זיא רע .דרעֿפ ןייק ןעוועג

 עסַאר ,עיגילער ןוֿפ דיישרעטנוא ןָא -- סַאג עטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא יד טניואווַאב

 טָאה סַאג עטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא יד זַא ,ןגָאז וצ קירעביא זיא סע .רילָאק- רעדָא

 ,עיטַאּפמיס יא ןֿפורעגסױרַא ןבָאה סָאװ ,ץעק ןוא טניה ,תויח-בוטש עריא טַאהעג

 תוקולחמ ןוא האנק ןוֿפ תוביס יד ןעוועג לָאמ לייט ןענייז ןוא ,עיטַאּפיטנַא יא

 "טכַא רעד ןוֿפ רעניואוונייא יד טקינײארַאֿפ טָאה רעבָא ינָאטנַא .םינכש ןשיווצ
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 לּכ-םדוק .ייז ןשיווצ טײקכעלטנײרֿפ יד טקרַאטשעג ןוא סַאג רעטסקיצרעֿפ ןוא
 טזָאלעג ךיז טָאה סָאװ ,דרעֿפ .ַא ןעוועג לדרעֿפ סרעליד-קנָאשזד םעד גילעז זיא
 סָאװ ,ליֿפעג-תונמחר םעד ךרוד ןבָאה ביל טזָאלעג ךיז טָאה רע ןוא .ןבָאה ביל ,

 סע רָאנ ואוו ,לכעבעג ַא דרעֿפ ַא ןעוועג זיא סע .ךיז וצ ןֿפורעגסױרַא טָאה רע
 ינָאטנַא ןיא ,דרעֿפ ןשיווצ ןעגנַאגעגמורַא זיא סָאװ ,טײהקנַארק ַא ןעוועג זיא
 זיא ,ןיילק ייס ,סיורג ייס ,סַאג עצנַאג יד .ןגירק וצ יז רעטשרע רעד ןעוועג
 םעד ןגילעז טנרעלעג טָאה ןוא -- טנוזעג סינָאטנַא ןגעוו טגרָאזַאב ןעוועג
 םיא ןטלַאה וצ יוװ :דרעֿפ ַא טימ ןייגמוא ףרַאדַאב ןעמ יױזַא יו רעליד-קנַאשזד
 ןבָאה ייז .ןצופוצסיוא םיא ױזַא יו וליֿפַא ,ןסע םיא ןבעג וצ סָאװ ,קיטכיצ
 טָאה סָאװ ,רענייא רעדעי .תוצע עטוג עלַא יד טימ ןעוועג םימי-רצקמ ןגילעז
 םיא ןוא ,ךעבענ ,ןגילעז ףיוא טצעזעגנָא ךיז טָאה ,ןצרַאה ןיא טָאג טַאהעג רָאנ
 טָאה םיוק .ןייז וצ רעהעג סע יװ ןינָאטנַא טשינ טלדנַאהַאב רע זַא ,ןֿפרָאװעגרָאֿפ
 ןוא ,ןַאּפשעג ןיא ןינָאטנַא טימ ,ןגָאװ ןייז ןוֿפ סעלזָאק יד ףיוא ןזיוװַאב גילעז ךיז
 טָאה ,ןגָאװ ןוֿפ טייז רעד ייב ןעגנַאהעגנָא ,ךעלקעלג יד ןוֿפ ןרעּפמילק סָאד
 ןבָאה ,גרַאװנזייא טלַא ןעלדנַאהוצנייא ןרָאֿפעגסױרַא זיא גילעז זַא ,ןסיוו טזָאלעג
 .סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןא-טכַא רעד ןוֿפ ןשטנעמ ןגָאװ םייב טעװַאיעג ךיילג ךיז
 יו ןעז ןעמוקעג ןענייז ייז ,ןגילעז טימ רחסמ ןוט וצ ןעמוקעג טשינ ןענייז יז
 ,ינָאטנַא ןגנַאל םעד טימ טלַאה סע

 רע .ןקור סדרעֿפ ןֿפױא טומָאכ םעד ןגיוצעגנא טָאה דיי רעד יו ,עז --
 ,ןקור םעד ּפָא םיא ךָאד טבייר

 ,ליומ סָאד טמיוצעגנייא םיא טָאה רע יו ,עז --
 ,ןגָאװ ַא טימ ןעמוקעגמיײהַא וציטכַאנרַאֿפ זיא גילעז זַא ,ךָאנ טדער רעוו ןוא

 ,ןייונכייט טסייוש רעד ןטָאגעג ףיז טָאה ןיגָאטנַא ןוֿפ ןוא ,גרַאװנזייא טימ לוֿפ !
 לָאמסנעד -- ,גָאט ןוֿפ המימח רעד ןיא ןעוועג רעדנואוו ןייק טשינ זיא סע סָאװ
 :ןגילעז ףיוא טצעזעגנָא קיטכיר טשרע ךיז רעדניק ןוא רענעמ ,רעבייוו ןבָאה

 סע ,לדרעֿפ ןוֿפ תויח סָאד טגָאיעגסױרַא סע טָאה רע יו קוק ַא רָאנ טיג --
 "עגנייא ױזַא ךיד טלָאװ ןעמ ןעוו ,"ןַאמשירייא, ,יעה .ןעמעטָא טשינ ךָאד ןָאק
 -ַאטיא רעד ,ןכש רעד טָאה -- ...ץיה ַאזַא ןיא ןנָאװ:קנָאשוד ַא ןיא טנַאּפש
 ןוֿפ "ןַאמשירייא; םיא קידנרילוטיט ,ןדיי םוצ ןגירשעג ,רעילומ רעשינעיל
 .ןגעוו טײקכעלײרֿפ

 ןוֿפ טנײרֿפ, טֿפַאשלעזעג רעד ןסיוו ןזָאל ףרַאדַאב ןעמ ,ךייא גָאז ךיא --
 ןגירשעגּפָארַא הנפש עכעלטסירק ַא טָאה --- ,המהב יד טלַאה דיי רעד יװ ,"תויח
 ןוֿפ טנָאקעג טש;נ וליֿפַא טָאה יז סָאװ ,קָאטש ןטירד ַא ףיוא רעטצנעֿפ ַא ןוֿפ
 ,יֹוזַא ןעוועג רעשמ ךיז טָאה רָאנ ,טציװשרַאֿפ זיא ינָאטנַא זַא ,ןעז טרָאד

 ! םיא טימ קויצ ןיא ךיז ןליּפש וצ דרעֿפ ַא טלַאה ךיא ,ריא טניימ סָאװ --
 ?טשינ רשֿפא ךיא ףרַאדַאב ,םיא ןוֿפ ןבעל ַא ןכַאמ ףרַאדַאב ךיא

 ןעײטרַאּפ ייווצ קָאלב ןיא סיוא ךיז ןדליב ,ןלַאֿפ עכלעזַא ןיא קידנעטש יו
 : ןבעל ןֿפױא ןקילבסיוא עשיֿפָאזָאליֿפ ענעדײשרַאֿפ ייווצ ךיז ןריטסעֿפינַאמ סע ןוא
 .סעיֿפָאזָאליֿפ ערעדנוזַאב ערעייז טימ ,עכעלטסירק ַא ןוא ײטרַאּפ עשידיי ַא

 תונמחר ןבָאה ייז יו ןשטנעמ ףיוא טָאשעג תונמחר יֹױזַא ןטלָאוװ ייז ןעוו --
 סֿפלָאװ-השמ ןוֿפ לשווש רעד ףיוא טייטש עכלעוו ,ענעדיי ַא טגָאז -- ,תויח ףיוא
 ןיא דרעֿפ סָאד וַא ,רָאנ ןעעז ייז -- .ענעצס רעד וצ וצ ךיז טקוק ןוא םָארק
 געמ גילעז .טציװשרַאֿפ זיא ,ךעבענ ,גילעז ,רע יװ טשינ ןעעז ייז ,טציװשרַאֿפ
 ,טשינ רָאט דרעֿפ סָאד ,ןציווש
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 וצ ?קנָאשזד; ףיוא רָאנ ןינָאטנַא ןטלַאהעג גילעז טָאה קידנעטש טשינ רָאנ
 -רַאֿפ גָאטנוז ןדעי ,ךיוא "קריצ ןיא םיא טימ טליּפשעג; עקַאט טָאה רע ; ןּפעלש
 ןַא ,שינעילַאטיא ןַא ָאד זיא סע רָאנ ואוו ."דרעֿפ-קריצ; ַא ןיא ינָאטנַא ךיז טלדנַאװ

 -ַארגָאטָאֿפ ןיוש סע זיא ,טֿפַאשתונכש רעד ןיא עלעדיימ שידיי ַא רעדָא שירייא
 טימ ,עלעגעוו ַא ןיא קידנציז רעדָא ,ןינָאטנַא ףיוא קידנטייר ,ןרָאװעג טריֿפ

 ןיא ינָאטנַא .טנעה עדייב טימ סעצייל יד קידנטלַאה ןוא ,ןַאּפשעג ןיא ןינָאטנַא |

 טימ ,רעטקיניירעגסיױא ןַא ,רעדניק יד טימ סעיֿפַארגָאטָאֿפ יד ףיוא ןענַאטשעג
 ,ךעלדיימ יד יװ ױזַא ,קידגָאטנוז טצוּפעגסיױא ,טיוה רעטלטשרעבעגסיוא טוג ַא
 סעיֿפַארגָאטָאָאֿפ יד .עווירג רעטמעקעגסיוא רעד ןיא ןטכָאלֿפרַאֿפ ,סעגנעטס טימ
 ןלייט ענעדײשרַאֿפ ןיא ןבוטש ךס ַא ןיא טנעוו יד טריצַאב ןבָאה ןינָאטנַא טימ
 | .עּפָארײא רעטלַא רעד ןוֿפ

 ףרַאדַאב ןעמ זַא ,קנַאדעג רעכעלקילג רעד ןלַאֿפעגנײא ןירעה זיא טלעמונַא
 דרעֿפ-טייר סָאד ןעוועג סָאד זיא רעוו ןוא ,קידנטייר ןרָאֿפ רעדניק יד ןענרעל
 ךעלעדיימ יד ןוא ךעלעגְניי יד ןקור ןייז ףיוא ןגָארטעג טָאה סָאװ ,גָאטנוז ןזעי
 לָאמַא רעדיוװ טשינ ביוא ,סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ףיוא קָאלב םעד ןוֿפ
 ?ינָאטנַא רעגנַאל רעמערָא רעד

 ייב ןייא ינָאטנַא טייטש ,סנטשרע .ןינָאטנַא ףיוא הקזח ַא טַאהעג טָאה ירעה
 ,רכש רַאֿפ יו הווצמ םשל רעמ םיא טלַאה רע סָאװ ,ףיוה ןייז ןיא ,לַאטש ןיא םיא

 ענייז עלַא טגרָאזַאב ןוא ןינָאטנַא ףיוא ןבעגעג גנוטכַא ןבָאה הרבח ןייז ןוא ירעה

 ןינָאטנַא ןטישוצניירַא ןסעגרַאֿפ לָאמַא טָאה גילעז ןעוו .ןגילעז ןוֿפ רעמ ךָאנ ןטיונ

 . "בָא רעדָא יורטש שירֿפ ןטיײרּפשוצסיױא ,לַאטש ןייז ןקיניירוצסיוא רעדָא ,רעבָאה

 םיא ןשטנעמ ענייז ןוֿפ רעװ רעדָא ירעה ןיוש טָאה ,טייצ ןיא םיא ןעיָאּפוצ

 רעדָא ,רעילומ רעשינעילַאטיא רעד רעדָא ,גנוי רעשיליוּפ רעד -- ,ןעזעגוצ

 סגילעז ףיוִא תומרח ןוא תוללק טימ עקַאט ,ןילַא ינָאלַאמ לקנָא וליֿפַא לָאמַא

 | ,טייצ ןיא עקינייז'ס טמוקַאב ינָאטנַא רעבָא ,ּפָאק

 ןעּפעשט סָאװ ,קנערק געעדײשרַאֿפ עלַא ןוֿפ ןינָאטנַא סיוא טלייה רעוװ ןוא

 ךָאנ דרעֿפ ףיוא ןיבמ ַא זיא ירעה ? הרבח ןייז ןוא ירעה טשינ ביוא ,םיא וצ ךיז

 ןבָאה ,רחוס-ןסקָא ןַא ןעוועג זיא סָאװ ,רעטָאֿפ ןייז ייב .םייה רעטלַא רעד ןוֿפ

 ןוא .ייז טימ ןעגנַאגעגמוא זיא ירעה ןֹוא -- דרעֿפ ןטלַאהעגֿפױא קידנעטש ךיז

 עשידרעֿפ ןיא החמומ רעצנַאג ַא ,עװַאילָאכ ,שמש-ןטַאלַאש ןייז זיא ךיוא יױזַא

 רעקעב-רעקוצ רעשינעילַאטיא רעד ןוא רעילומ רעשינעילַאטיא רעד .םינינע

 ןעמ סָאװ ,ןלומ ףיוא יו ,דרעֿפ ףיוא ױזַא טשינ -- ,דרעֿפ ףיוא סיוא ךיוא ךיז ןענעק

 עדייב --- ,דרעֿפ רעדָא ןלומ .דלעֿפ ןיא טעברַא רעד וצ עילַאטיא ןיא ייז טצונַאב

 עבלעז יד טימ טלייהעג עדייב ןרעוו ןוא עסַאר רעבלעז רעד ןוֿפ ןענייז םינימ

 -  .קנַארק ןרעוו ייז ןעוו ,ןטּפעצער ןוא תואוֿפר

 ,גנוי ןשיליוּפ ןטימ ןירעה ןשיווצ הקולחמ ַא ןעמוקעגסיױרַא זיא ןטלעמונַא
 רעד ןוֿפ ,רעקעּב-רעקוצ ןטימ רעילומ ןשינעילַאטיא םעד ןוא ,טייז ןייא ןוֿפ
 סָאד רעדָא עשיליוּפ סָאד -- ,לטימ ַא רַאֿפ סָאװ ,םעד חוּכמ ,טייז רעטייווצ
 רעשידרעֿפ רעד ףיוא "זיור? ַא ןענערבוצסיוא ףיוא רעסעב זיא -- ,עשינעילַאטיא
 תמחמ ,ןבעל ענדיב ןייז ןינָאטנַא טסָאקעגּפָא טשיניריש טָאה הקולחמ יד ,לעֿפ
 ןֿפױא ןעלטימ-לייה עשימייה ערעייז ןדנעװנָא טװאורּפעג ןבָאה םידדצ עדייב

 ,ןוֿפרעד הלועּפ יד ןעז וצ ,ןינָאטנַא ןעמערָא
 ,לעֿפ רעד ףיוא ריוושעג ַא טסייה זיור ַא ."זיור, ַא ןגָארקעג טָאה ינָאטנַא

 ,טולב ןוא רעטייא טימ קידנעטש טֿפירט ןוא ןלײהרַאֿפ טשינ ךיז ליוו סָאװ
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 רע טָאה "זיורא יד .טיוה עלעדייא-וצ ַא טָאה ינָאטנַא זַא ,טגָאזעג טָאה גילעז
 -עגסױרַא טָאה סָאװ ,ןזייא קידרעװַאשז עטנערּפ ַא ןָא ביר ַא ךרוד ןעמוקַאב
 יִצ ןקיטעּפמיא ןַא ןבעגעג טָאה גילעז תעשב ,ןגָאװ ןייז ןוֿפ טלמונַא טצרַאטש

 ,סעצייל יד טימ קירוצ

 לֵָאמ ליֿפיװ .בייר ַאזַא ןוֿפ טכַאלעגסיוא ךיז טלָאװ דרעֿפ רעדנַא רעדעי --
 ןוא -- ןײרַא םירעדעג עמַאס יד ןיא ןזייא קיטש ַא ןוֿפ ךרוטש א ךיא םוקַאב
 ןגָארקעג טלָאװ דרעֿפ רעדנַא רעדעי -- .ןירעה וצ גילעז טהנעט -- ,טשינרָאג
 ,זיור ַא דלַאב --- לזמילש רעד ןוא !ליטשדַאש ןוא -- ץיר ַא יו רעמ טשינ

 םעד ףיוא -- ,"זיור ערעכיז, ַא ןעוועג זיא הּכמ עקידרעטייא סינָאטנַא זַא
 ןעוועג ,רעשינעילַאטיא רעד ייס ,רעשיליוּפ רעד ייס ,םידדצ עדייב ןענייז זָאנגַאיד
 / תועד"יקולח ןייק ןעועג טשינ םידדצ עדייב יד ןשיווװצ זיא ךיוא .טקינייאעג

 -ַאב זיא טקנוּפ-טיירטש רעד .ןענערבסיוא ןעמ זומ "זיורא ַא זַא ,םעד רעביא
 סָאד ,ןינָאטנַא ףיוא ןדנעװנָא לָאז ןעמ לטימ רעסָאװ ,םעד ןיא רָאנ ןענַאטש

 זַא ,טהנעטעג ןבָאה ןעװַאילָאכ טימ ירעה .עשינעילַאטיא סָאד רעדָא עשיליוּפ
 . .לעװָאק םוצ םיא ןעמ טריֿפ ,"זיור; ַא טמוקַאב דרעֿפ ַא ןעוו ,ןליוּפ ןיא ,ייז ייב
 ןוא -- "זיורא יד סיוא טנערב ,ןזייא קיציּפש טילגעגנָא ןַא טמענ לעוװָאק רעד
 לומ ַא ןעוו ,עילַאטיא ןיא .ייז ייב זַא ,טהנעטעג ןבָאה רענעילַאטיא יד ,רוטּפ
 טשימעג ,ןיטנעּפרעט ןוֿפ סערּפמָאק ַא וצ םיא ןעמ טגייל ,"זיור, ַא טמוקַאב
 יז זיב ,הּכמ רעד ףיוא סערּפמָאק םעד גנַאל ױזַא טלַאה ןעמ ןוא -- ,ץלַאז טימ
 | .טנערבעגסיוא ןצנַאג ןיא טרעוו

 יא -- ,ןעלטימ עדייב טװאורּפעגסיוא ןעמ טָאה ןינָאטנַא ןגנַאל םעד ףיוא

 יא ,ץלַאז טימ טשימעג ,ןיטנעּפרעט ןוֿפ סערּפמָאק ַא טגיילעגוצ םיא טָאה ןעמ
 עדייב טָאה ינָאטנַא .ןזייא טילגעגנָא ןַא טימ "זיור, יד טנערבעגסיוא םיא טָאה ןעמ
 : .ןטלַאהעגסיױוא

 טרעהעג גָאטנוז ; רעליד-קנָאשזד םעד ןגילעז ינָאטנַא טרעהעג ךָאװ עצנַאג ַא |
 / .קָאלב ןוֿפ טֿפַאשתונכש רעד רע

 -טייר ַא ןָא טקעֿפרעּפ ןייז טשינ ןָאק טייצ-רעמוז גָאטימכָאנ גָאטנוז ןייק
 סָאד רָאנ טשינ םירָאװ .ןיילק ןוא סיורג רַאֿפ ףיוה סירעה ןיא גנולעטשרָאֿפ
 ךיז ןּפַאכ עסיורג יד ךיוא רָאנ ,ןטייר גָאטנוז ךיז טנרעל קָאלב ןוֿפ גרַאווניילק
 ,ןטייר ןיא טֿפַאשטינעג רעייז ןזייװַאב וצ ןקור ןקידלודעג סינָאטנַא ףיוא ףיױרַא
 ,םייה רעטלַא רעד ןיא געט עגנוי עקילָאמַא יד ןוֿפ ןבילברַאֿפ ךָאנ ייז זיא סָאװ

 גנַאֿפ-ןביוט ןסיורג םעד ןוֿפ טּפַאכרַאֿפ ןעוועג גָאטנוז םעד ןענייז עלַא שטָאכ

 ַא ןזָאלכרודַא רעבָא ןּפיל סנעמעלַא ףיוא ןעוועג זיא ביוט עשינָאּפַאי יד ןוא

 זיא סנױזַא --- ,גָאטימכָאניגָאטנוז ַא ןיא ףיוה סירעה ןיא גנולעטשרָאֿפ-טייר
 ,ןלעטשוצרָאֿפ ךיז ןעוועג ךעלגעמ טשינ

 יד טכַארבעג ןוא גנַאֿפ םעד ןגעוו לסיב ַא טליטשעגנייא ךיז ןעמ טָאה םיוק

 .רענטרעג יד וצ רעבירַא ןעמ זיא ,ןיירַא קַאלש-ןביוט ןיא קירוצ ביוט עקידסוחי
 ךיז טָאה ןעמ ,גָאטנוז ןטצעל טניז ,סערגָארּפ םעד ןגעוו טריטוקסיד טָאה ןעמ
 -רַארגַא עלַאנַאיצַאנ יד טימ ןרעדנַא ןגעק רענייא טסיורגעג ךיז ןוא טמירעג
 ,ףיוה סירעה ןיא ןסקַאװ ןוא ייז ןעילב עלַא סָאװ ,רעדנעל ערעייז ןוֿפ ןטקודָארּפ

 ןגירשעגסיוא ינָאט טָאה --- ,טַאלב ַא ךָאנ ןגָארקעגוצ טָאה םיױבנגיײֿפ רעד ---

 ףןעזעג טשינ ךָאנ סע ךיא בָאה גָאטנוז ןטצעל -- .גנורעטסייגַאב טימ

 ,טכער טָאה ינָאט יצ ,ןקוקכָאנ ןעגנַאגעג ןענייז עלַא
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 ,ַאקסלָאּפ ןיא זדנוא ייב ,וָאכעשזרג ןיא יװ טקנוּפ ,ָא ,יװלַאמ יד טעז --

 ןיא יװלַאמ רעקידנעילב ןייז טימ טײרֿפעג ךיז עװַאילָאכ טָאה -- !ַאגָאב ַאלָא

 | .קַאלש-ןביוט םייב לקניוו ַא
 יב טסקַאװ יװְלַאמ .טיורק טסקַאװ ןלױּפ ןיא ריד ייב !יװלַאמ סָאװ -- |

 , .עילַאטיא ןיא ,זדנוא

 ןוא .יװלַאמ ,ןזיור ,ןביורט ,ןגיײֿפ :עילַאטיא ןיא ייז ייב טסקַאװ ץלַא ---

 .ןעװַאילָאכ ןעמוקעג ףליהוצ ינָאלַאמ זיא --- 1 ךיוא יטעגַאּפס ? ךָאנ סָאװ

 זיר ,ןגײֿפ ,לָאּפַאענ ןיא ,עילַאטיא ןיא זדנוא ייב טסקַאװ ץלַא ,ָאי --

 !ץלַא -- ,ןביורט
 טסיורגעג ןוא טגירקעג ךיז ןבָאה טלעוו רעד ןוֿפ רעקלעֿפ יד יװ ,לייוורעד

 רעד ךיז זיא ,ןדרע ערעייז ןוֿפ ןטקודָארּפ יד טימ ןרעדנַא ןגעק סנייא ךיז
 ערַאד יד ןעשזירג טוואורּפעג טָאה ןוא טיולּפ םייב ןענַאטשעג ינָאטנַא רעגנַאל
 ןסקַאװעג קילעֿפוצ זיא סָאװ ,קַאשק םענעגעלרַאֿפ ַא ןוֿפ ךעלגייווצ ענעקורט

 ןבעל דרע רעד ףיוא ןגיוצעגסיוא ןגעלעג זיא רעליד-קנָאשזד רעד גילעז .טרָאד |

 ןעניגרַאֿפ טשינ ייז ןעמ טעװ גנַאל זַא ,טליֿפעג ןבָאה היח ןוא שטנעמ .,םיא

 ןינָאטנַא רַאֿפ טייצ יד ןעמוק טעװ דלַאב זַא ;טַאלב ןוֿפ ןטָאש ןיא ור ױעיײיז

 ...ֹּפָא ןצכערק עדייב זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע ןוא .ןעק רע סָאװ ןזיײװַאב וצ

 | ןעמוקעג זיא טייצ יד םירָאװ
 רעייז ןזיװַאב טשינ עסיורג יד ןבָאה ,ץיה רעסיורג רעד בילוצ ,לָאמ סָאד

 עילַאטיא ןיא ןָאק ןעמ ױזַא יװ ,ןליוּפ ןיא *קַאזָאק ַא טייר ןעמ. ױזַא יו ,טסנוק

 סע) דרע רעד ןוֿפ לכיטיזָאנ ַא קסיּפ ןטימ ןבײהוצֿפױא דרעֿפ ַא ןענרעלסיוא

 ןינָאטנַא ןגנַאל םעד טָאה רע ןענַאװ זיב ,םישדח ייווצ ןעמונעג ןינָאט טָאה

 .רעדניק יד וצ ןינָאטנַא ןבעגעגרעביא טָאה ןעמ ,(טסנוק יד טנרעלעגסיוא

 טזָאלעג ןוא ,ןזָאלעגּפָארַא ּפָאק ןגולק ןסיורג ןייז טימ ,ןענַאטשעג זיא ינָאטנַא

 סנייא ,ייז טָאה רע ןוא ,ןרעדנַא ןכָאנ דניק .ןייא ךיז ףיוא ןצעזֿפױרַא קידלודעג

 ןרעביא טירט עטכַאז טימ טריֿפעגמורַא ,םיוצ םייב רעטָאֿפ ןטימ ,ןרעדנַא ןכָאנ

 .ףיוה
 ירעמ ךיוא ,לרעטכעט סירעה ןינָאטנַא ףיוא ןטירעגּפָא טַאהעג ןיוש ןבָאה סע

 רערעגניי סירעמ ,ימישזד ןוא ךעלגניי ייוצ סרעילומ םעד ינָאט ,יטרַאקעמ

 טריֿפ סָאװ ,לריט םעד ךרוד טױלּפ ןקירעדינ םעד רעבירַא ןוֿפ טשרע ,רעדורג

 ,ץרַאװש ריא טימ ּפָאק ריא טקעטשעגניײרַא רעטומ ַא טָאה ,ףיוה סירעה וצ ןיירַא

 ַא ףיה ןיא רעדניק יד וצ טקערטשעגסיוא ןוא םינּפ טגרָאזַאב ,טרעצעגּפָא

 רעטמירקרַאֿפ ַא טימ טָאה סָאװ ,טכַא-ןביז רָאי ַא ןוֿפ לדיימ ַא ,דניק טלּפירקרַאֿפ

 ,לצעק טקיניײּפעג ַא יװ טעשטואימסיורַא למינּפ ןטמיילעג ריא ףיוא עסַאמירג

 - .רעטרעוו עכעלדנעטשרַאֿפמוא |

 דניק סָאד ןוא ױרֿפ יד ןעוועג זיא סע .דניק ןטימ ױרֿפ יד טנעקעג ןבָאה עלַא
 רעטנוא רעלעק םעד ןיא לעגנַאמ ַא ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,שטיװָאכַאטס סור םעד ןוֿפ
 םעד ויא זילַארַאּפ -רעדניק ןוֿפ עימעדיּפע ןַא ,םָארק-ןקישט סעשטיוועלומש
 -נַאמ לייט ןקירעדינ םעד רעביא טניוומערוטש ַא יװ ןעגנַאגעגכרודַא גנילירֿפ
 רעגניֿפ עקילערק עריא טימ טָאה ,הֿפשכמ עטסיוו ַא יוװ ,עימעדיּפע יד ,ןטעה
 ןייז טימ טכערבעצ טניוומערוטש רעד יװ ,רעדניק יד ןוֿפ רעדילג יד ןכָארבעצ
 ,טײהקנַארק יד .ןעגנוצָארּפש עטרַאצ ,עגנוי ןוֿפ ךעלגנעטש יד םעטָא ןקידעכעטש
 ףיוא טרעיול ןוא רעזייה יד ןוֿפ ןריט יד רעביא טגיל ,סקניֿפס רעקידתודוס ַא

 גנילירֿפ םעד רָאנ ,טייצדוצ-טייצ ןוֿפ תונברק עריא טמַײל יז .רעדניק עניילק יד
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 רעד ןוֿפ בוטש רעטייוצ רעדעי ןיא .ןעמייה ןוא תוחּפשמ טסיװרַאֿפ יז טָאה
 ןֿפלָאװ-השמ ייב :דניק טלּפירקרַאֿפ ַא טזָאלעגרעביא יז טָאה טנגעג רעוויר-טסיא
 טָאה ,רערעל-קיזומ םעד ,ןענַאמרעבליז ייב ,ןוז ןטסטלע םעד טמיילעג יז טָאה
 רעד ןשיוװצ ,וינעוע רעטשרע רעד ףיוא ;רָאי סקעז ןוֿפ לגניי ַא טיוטעג יז
 .ןברוח ַא טכַאמעגנָא רָאג יז טָאה ,גנורעקלעֿפַאב רעשינעילַאטיא

 עשרעדניק עריא טימ טקוק ,למילב טקידעשעצ ַא ,דניק-שטיוװָאכַאטס סָאד

 -ַאּפ ,טמיילעג ,טלמַאטש ןוא דניק רעדנַא רעדעי יװ טלכיימש ,ןגיוא עקיטכיל
 ,רעטרעוו עכעלדנעטשרַאֿפמוא ,טריזילַאר ;

 ,לביימש-טעבעג ַא טימ רעטומ יד טגָאז --- ,ןטייר ךיוא ליוו סע --
 ,דניק עקנַארק סָאד רעטומ רעד ןוֿפ טמענ ,ירעה סיוא טֿפור -- ! סיוועג .--

 לָאמַא טסורב ןייז ףיוא טגָארט רע יוװ ױזַא טנעה עקידרעטיצ טימ וצ סע טגָארט
 סָאד ןָאק ןציז -- ,ףױרַא סע טצעז ןוא ,המותי ַא ביוט עטירבעגסיוא טשרע ןַא
 טגיל סָאװ ,ערדלָאק רענירג רעד ףיוא ףױרַא סע רע טגייל ,טשינ ,ךעבענ ,דניק
 .ןקור סינָאטנַא ףיוא טײרּפשעגסיױא

 סָאד ןזָאל וצ ,דרע רעד וצ ףיט םענייז ּפָאק ןגולק םעד ּפָארַא טגייב ינָאטנַא
 טירט עקידכעלעמַאּפ טימ ךָאנרעד טייג ןוא ,ןקור ןייז ףיוא ךיז ןגײלקעװַא דניק
 רעטע עטסכייוו יד סיוא טכוז ,ףיוה ןיא געטש םענעטָארטעגסױא םעד םורַא
 ןעוועג טלָאװ רע ךיילג ,קיטכיזרָאֿפ ןוא טכַאז סיֿפ ענייז ןלעטש וצ דרע רעד ןיא
 ,דניק טמיילעג ַא ןקור ןייז ףיוא טריֿפ רע זַא ,טסואוועג

 ַא טרַאװ -- .ינָאלַאמ ןָא ךיז טֿפור --- ,עיֿפַארגָאטָאֿפ ַא ןעמענ רימָאל --
 ןעמענ טשינ רימ טעװ סע .?ערעמַאק, יד ןעגנערב ןֿפױלמײהַא לע ךיא ,עלייוו
 ,טונימ ַא יו רעמ

 יד טָאה ,ערעמַאק רעד ךָאנ קעװַא ןעוועג זיא ינָאלַאמ סָאװ ,טייצ רעד ןיא
 לּפעק סָאד טצוּפעגסיוא ,רעדניק ערעדנַא יד ןוֿפ ףליהטימ רעד טימ ,רעטומ
 ןוֿפ עגנעטס יד ןעמונעגּפָארַא טָאה ףיוה ןיא דניק רעדעי .עלעדיימ ןקנַארק ןוֿפ
 סעלעדיימ רעד ןיא ןטכעלֿפנײרַא עגנעטס ריא לָאז ןעמ זַא ,ךיז ןטעבעג ןוא ּפָאק

 | .עלעּפעקי
 טָאה ,ערעמַאק רעד טימ קירוצ ןעמוקעג , רעטציװשרַאֿפ ַא זיא ינָאלַאמ ןעוו

 ,עטריצעגסיוא ןַא ,עטצוּפעגסיוא ןַא עלעדיימ סעשטיווָאכַאטס ןעגוֿפעג ןיוש רע
 ,ןקור סינָאטנַא ףיוא יֹוזַא קידנגיל

 רעוו טָאה -- .,ןעזנָא טשינרָאג ןעמ טעוװ ױזַא ,עלעּפעק סָאד ףיוא בייה --
 ,דניק ןטלּפירקרַאֿפ םוצ ןֿפורעג רעדניק יד ןוֿפ

 ,טלכיימשעג טָאה דניק סָאד
 .סָאד ןעזסױרַא רָאנ לָאז ןעמ זַא ,ױזַא ןטלַאהעגרעטנוא סע טָאה רעטומ יד

 -ָאטָאֿפ רעד ףיוא -- רָאה עדנָאלב יד ןיא סעגנעטס עלַא טימ לּפעק עקיטכיל
 דניק ריא זַא ,עיֿפַארגָאטָאֿפ יד ןעז ןלעװ סָאװ ,ןעניימ ןלָאז עלַא ידּכ ,עיֿפַארג
 | | .ןינָאטנַא ףיוא קידנטייר טציז

 ךיז טָאה רע :עיֿפַארגָאטָאֿפ רעד וצ קלח ןייז ןגָארטעגוצ טָאה ןיילַא ינָאטנַא
 ןוא ןקור ןייז ףיוא ןגיל םעװקַאב ןענָאק לָאז דניק סָאד זַא ,טלעטשעגקעווַא ױזַא
 ,ןבעגעג טשינ ריר ןייק ךיז טָאה רע ;:טנעה סרעטומ רעד ןיא לּפעק סָאד ןטלַאה
 -סיוא ןצנַאג ןיא לָאז סע זַא ,ױזַא טרעווילגרַאֿפ ןענַאטשעג רָאנ ,טשינ קוצ ןייק
 ' .ןגעלעג טשינ ןוא -- םיא ףיוא ןסעזעג טלָאװ דניק סָאד יװ ןקוק
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 ייוצ ןוֿפ טײטשַאב סָאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב יד

 ןײרַא ךיז ןּפַאכ ,ןעייג ןוא ןעמוק סָאװ ,עכלעזַא ןַארַאֿפ ןענייז סע .סעירָאגעטַאק
 עגנַאל יד ןוֿפ םענייא ןיא גנוניואוו רעקידנעייטש-קידייל ַא ןיא טכַאנ רעביא

 ,ןטַאדלָאס עטָאר ַא יו ,טלעטשעגסיוא ןעייטש סָאװ ,רעזייה עקיקָאטש יירד ןעייר

 -- ,קינייװעניא ייס ,ןסיורד ןוֿפ ייס םינּפ ןייא עלַא ןבָאה ,סַאג ןטייז עדייב ףיוא

 ףעמוקעג ןענייז ייז יו ױזַא ןדניװשרַאֿפ ןוא ייווצ רעדָא ןימרעט ַא ּפָא ןנעל
 -עניב ,רעקיזומ ,ןרָאיטקַא עניילק ,ןשטנעמ-רעטַאעט עמערָא בור'ס ןענייז טָאד
 / ןוא ןעטעהנַאמ ןיא רעֿפיט טנגעג-רעטַאעט רעד ןיא ןטעברַא סָאװ ,רעטעברַא
 "נע ייז .רעוויר-טסיא םוצ ,רעדינ רעד ןיא ייז טבײרטרַאֿפ טײקמערָא יד סָאװ
 וצ טנכערעג טשינ ןרעוו ייז .?סטנַאמשזַאגנַא; ערעייז טימ טרָאניױאװ רעייז ןרעד
 ךיז טיג ינָאלַאמ לקנָא .סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ןוֿפ רעניואוונייא יד
 םעד רַאֿפ -- ירעה רעדָא ;ײטרַאּפ רעד רַאֿפ ייז ןעניוועג וצ ימ יד טשינ וליֿפַא

 ןליֿפַא רעבָא ,רעגריב עטריזילַארוטַאנ ןייק טשינ ןענייז יז ןוֿפ ליֿפ .ןטסַאק-םיטש
 טנייה .טכער-םיטש רעייז ןגעוו סָאװ-קיניײװ ןטכַארט ייז ןשיווצ רענַאקירעמַא יד
 .ייז ןדניװשרַאֿפ ןגרָאמ ,ָאד ייז ןענייז

 ןיא ןענַארָאטסער יד ןוֿפ סרענלעק ךיוא ןרעהעג עירָאגעטַאק רעבלעז רעד וצ
 ןבעל ןסיורג ןטימ ןוט וצ ןבָאה סָאװ ,עלַא יד ללכב ןוא טנגעג רעטנַאגעלע רעד

 .יעװדָארב ףיוא
 ןוֿפ ןייבנקור םעד רָאֿפ ןלעטש סָאװ ,ענעסעזעג/ טלַא יד ןענייז ערעדנַא יד

 "נייא עקידנעטש יד ,סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא:טכַא רעד ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב רעד
 ,טנייֿפ ךיז ןבָאה ןוא ביל ךיז ןבָאה ,ןרעדנַא םעד רענייא ןענעק עכלעוו ,רעניואוו
 .ןעמַאזוצ עלַא ןרעהעג רָאנ

 "ַאב סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןא-טכַא רעד ןוֿפ רעניואוונייא ענעסעזעגנייא יד
 -ײּפָאריײא-לטימ ןוֿפ לקנערּפש ַא טימ ,עשירייא ןוא ןדיי ןוֿפ סנטסרעמ ןעייטש
 ןשיװַאלס ןוֿפ םידָאֿפ םעניד ַא ךיוא ןוא ,ןקַאװָאלסָאכעשט ,טנעמעלע ןשיא
 ןיא טעברַא ןענוֿפעג ןבָאה ,ןדיי יד ךָאנ ןעמוקעגכָאנ ןענייז סָאװ ,טנעמעלע
 עשינעילַאטיא רָאּפ ַא ןוא ,רעוויר-טסיא םייב ןעייטש סָאװ ,רעזייה-טכעש יד
 טָאה וינעווע עטשרע יד סָאװ ,רעקעב-רעקוצ ןוא רעלדנעה-ןעמולב ,סערַאילומ
 ןסור רָאּפ ַא ןוֿפ טײטשַאב גנורעקלעֿפַאב רעד ןוֿפ טשער רעד ,ןגיּפשעגסיוא
 ,סרעסערּפ עשידיי יירד-ייוצ ַא ןוא רעשעוו ןשיזעניכ ַא ןוֿפ ,רעיירד-לעגנַאמ
 רעטשרע רעד ףיוא *סרָאטס גניסערּפ ןוא גנינילקא טנֿפעעגֿפױא ןבָאה עכלעוו
 ןענייז עלַא סָאװ ,עשירייא לָאצ רעסיורג ַא ןוֿפ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ןוא ,וינעווע
 -עגנָא עניילק יװ לייט ,ןרעגַאליןרַאװ ןוא ןרוטנעגַא-ףיש ייב טקיטֿפעשַאב ייז
 . ןענייז סָאװ ,ןטֿפַאשלעזעג-ףיש יד ייב רעגערט יו -- עטסרעמ יד ,עטלעטש
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 ,ןַאב-"לע, רעד ןוֿפ טײל-רָאטָאמ ןוא ןרָאטקודנַאק ךיוא ,רעוויר-טסיא םעד םורַא
 ,דנעלייא-גנָאל ןייק קירב רעד רעביא טֿפױל סָאװ

 רעד ףיוא טקנוּפ רעלַארטנעצ ַא זיא לעטָאה-טנעמַאטרַאּפַא סצנַארק סעסימ
 -עג עקַאט ךיז ןבָאה לעטָאה ןוֿפ רעניואוונייא יד .סָאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא
 ,ץנַארק סעסימ טשינ ןוא לעטָאה רעד טשינ רעבָא ,טרעדנע

 ,ןבילבעגרעביא יז זיא עכלעזַא ןוא --- ןירעייּפָאריײא ןַא זיא ץנַארק סעסימ
 יז ? סייוו רעוו ? ןרַאגנוא ןוֿפ ,עיקַאװָאלסָאכעשט ןוֿפ ,ןיוו ןוֿפ ןעמוקעג יז זיא
 רעד ןוֿפ ּפיט רעשיטסירעטקַארַאכ ַא ,ןעמַאזוצ יירד .עלַא טרעּפרעקרַאֿפ טָאה
 רוגיֿפ עדנָאלב-לעה עשירעריֿפרַאֿפ יד טָאה יז ,ךיירטסע רעכעלגינעק-רעזייק
 -עגכָאנ עטכייל יד ןוא ןירעגַארּפ רעד ןוֿפ טייקיטומטוג יד ,ןירעניװ רעד ןוֿפ
 רָאג יצ ,השורג ַא יצ ,הנמלַא ןַא .ןירעטסעּפַאדוב רעד ןוֿפ טייקיטסול ןוא טייקיב
 -ערגרַאֿפ ַא רעמיצֿפָאלש ריא ןיא ָאי טגנעה סעּפע ? סייוו רעוו ?ענעסעזרַאֿפ ַא
 עגנַאל טימ ןַאמ ַא ,ןַאמ ַא ןוֿפ עיֿפַארגָאטָאֿפ עטריֿפעגסיױא ןרילָאק ןיא ,עטרעס
 זיב לעֿפ-ןשריה ןוֿפ ןזיוה סרעגייטש-גרַאב ַא ןיא ןוטעגנָא ,סעצנָאװ עטלזיירקעג
 ַא טימ ןוא טעקַאשז-רעגעי םענירג ַא ןיא ,סעקיילש ענרעדעל טימ ,ינק יד וצ
 ריא -- ערעדנַא ,ןַאמ ריא ןעוועג זיא סע זַא ,ןגָאז לייט סָאװ ,טנַאה ןיא סקיב
 ןַא .ןָארַאב א ןעועג זיא רע זַא ,ןענַאטשרַאֿפנײא ןענייז עלַא רָאנ ,רעטבילעג
 ,טסואוַאב ןעוועג זיא ליֿפ ױזַא ןוא ,ןַאמלדייא רעשיכעשט רעדָא רעשירַאגנוא
 ,טנַאה ןיא סקיב רעד טימ ,ןזיוה-ןשריה יד ןיא עקַאט ,ןלַאֿפעגּפָארַא זיא רע זַא
 ןיא .טרָא ןֿפױא ןרָאװעג טתיממעג זיא ןוא גרעב יד ןיא ץיּפש-לזיק ןכיוה ַא ןוֿפ
 יז טָאה ,עקירעמַא ןיא ,ָאד .םייה רעטלַא רעד ןיא ןעוועג זיא סָאד ,לַאֿפ ןדעי
 -רַאֿפ טזָאלעג טָאה יז סָאװ ,עיֿפַארגָאטָאֿפ עטרילָאק יד יװ םיא ןוֿפ רעמ טשינ
 | ,לַאניגירָא ןשיאייּפָאריײא ןַא ןוֿפ ןרעסערג

 יז סָאװ ,זיוה- ןָאיסנַאּפ םעד טלַאה ,ױרֿפ עקידנעטשבלעז ַא ,ץנַארק סעסימ
 -ּפָא טָאה יז סָאװ ,רעזייה עקידתונכש ייווצ ןיא ,לעטָאה-טנעמַאטרַאּפַא ןָא טֿפור
 סנטסרעמ ,רעגניז ןוא רעקיזומ ,רעלטסניק רַאֿפ טרילבעמסיוא ןוא ןעגנודעג
 רעד ןיא קילג רעייז ָאד ןכוז וצ ךיירטסע ןוֿפ ןעמוק סָאװ ,טײלסדנַאל עריא
 ןוֿפ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ןעײטשַאב ןטנעילק עריא .עקירעמַא ןיא טלעװ-רעטַאעט
 עג ןיוש רעדָא ןבױהעגנָא טשינ ךָאנ ןבָאה סָאװ ,רעגניז ןוא רעקיזומ עכלעזַא
 .יעוודָארב ףיוא ערעירַאק רעייז טקידנע

 ,סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד רילָאק ליֿפ וצ ןביג רעגניז ןוא רעקיזומ יד
 ,ןסַאג עכלעזַא ערעדנַא ןוֿפ טייקיורג ןוא טײקידעכָאװ יד קעװַא ריא ןוֿפ ןעמענ
 ןעגנַאלקדָאנַאיּפ ןוֿפ םָארטש ַא ,ןעלדיֿפ ןוֿפ ןעלּפמיר ַא סױרַא ךיז טסיג קידנעטש

 -רַאֿפ טרעו לסעג סָאד ןוא ,רעזייה-ןָאיסנעֿפ ייווצ יד ןוֿפ רעטצנעֿפ יד ךרוד -
 טשינ ןרעה סָאװ ,ןצלַאװ סעסוַארטש ןוֿפ ןרעסַאװ:יַאנוד עיולב יד ןיא ןעקנורט
 יד ןיא טֿפָא ןצנַאט סַאג ןוֿפ רעדניק יד .רעטצנעֿפ יד ךרוד ןצײלֿפ וצ ףיוא
 ,רעטצנעֿפ יד ןוֿפ ךיז טרעה סָאװ ,קיזומ רעד ןוֿפ טקַאט םוצ ןטכַאנרַאֿפ

 / םענעדײשרַאֿפ ןוֿפ רענעמ ךיז ןעײרדמורַא ןעמ טעז ןיילַא זיוה-ןָאיסנעּפ ןרַאֿפ
 .ןיא ,ןטַאװַארק-ןֿפײלש עשירעלטסניק ןיא ,רָאה עטלזיירקעג עגנַאל טימ ,רעטלע
 ;ינק ענעגיױצַאב-גנע ,קער עטרילָאק ,רעדיילק עשיאייּפָאריײא עכעלנייוועגמוא
 ,רעכיט ןוא רעדיילק עכײרנברַאֿפ ןיא ,ןקָאל טימ ןרוזירֿפ ענדָאמ ןיא -- ןעױרֿפ
 : .ןעמעהָאב; ךעלנייוועג ייז טֿפור סַאג יד
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 זַא ,טגָאז ןעמ ,ןשטנעמ טרָאס ןכלעזַא ביל ,סיוא טזייוו ,טָאה ץנַארק סעסימ

 ןעמ .ןעגניז ןוא ןריציזומ וצ ביל טָאה ןיילַא יז .ייז וצ טוג רעייז ךיז טמענַאב יז
 רעטלַא רעד ןיא עניב רעד ףיוא ןעוועג ןיילַא לָאמַא זיא יז זַא ,ריא ףיוא טדעװ
 יד וצ טרעהעג לָאמַא טָאה יז זַא ,ןייז ךעליירג ןָאק ,ןעזסיוא ריא טיול .םייה

 ,ןעמעהָאב
 סָאד ןוא --- ,סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ןיא יז ןעקנעדעג ןשטנעמ טניז

 טרעדנעעג טשינ ץנַארק סעסימ טָאה --- ,רָאי טכַא-ןביז ןוֿפ ןל-אמיק ַא ןיוש זיא
 סע .זיא יז טלַא יו ןטּפשמ וצ רעווש זיא ןעזסיוא ריא ןוֿפ .רָאה ןייק ףיוא ךיז
 יד ,טייצ רעד ןוֿפ םָארטש םעד ןטלַאהניײא ןענָאק סָאװ ,ןרוטַאנ ןַארַאֿפ ןענייז
 -רעה ריא רעסיוא טבעלעג ןטלָאװ ייז יו ,טינ הטילש ןייק ייז ףיוא טָאה טייצ
 -ילגרַאֿפ טלָאװ יז יו סיוא טעז יז ,ץנַארק סעסימ ךיוא זיא ענייא ַאזַא .טֿפַאש
 עכיוה ריא +רעטלע ןקיױרעי-קיסיירד ריא ןיא ןרָאװעג טרענײטשרַאֿפ ןוא טרעוו
 ,לשטיינק א ןָא זיא סָאװ ,םינּפ יא קורדסיוא ַאזַא ןבעגעג סיוועג סע טָאה רוגיֿפ
 קידנעטש -- ןגָאז טשינ ןָאק ןעמ שטָאכ ,גנוי קידנעטש ,טרעדוּפעג קידנעטש
 ןעגנַאגעג ןֿפָאלש ןענייז ,ּפָאק םעד םורַא טגײלרַאֿפ ,ּפעצ עדנָאלב עריא .שירֿפ
 וצ עטּפעלקעגוצ ,ךעלעקעל יירד יד ךיוא ױזַא ,ריא טימ ןענַאטשעגֿפױא ןוא

 .ןרעטש ריא
 -נייא ,רילָאק-גנירמיצ ןשירענייגיצ ןוֿפ ךעלדיילק ןוא ךעלטֿפַאק ןיא ןָאטעגנָא

 -ַאב ךיוא יז זיא ,ןלַאש ,עשידניא ייז טֿפור ןעמ סָאװ ,עשילַאטנעירָא ןיא טליהעג |
 עקיטֿפַאהלֿפײװצ טימ טצעזַאב ,ןלַאטעמ ײלרעלַא ןוֿפ ןטנעמַאנרַא טימ ןעוועג טקעד
 ךעלפעל יד ןוֿפ טלבמָאבעגּפָארַא ןבָאה ךעלגניריוא עקידלטייק עגנַאל ,רענייטש
 ןוא ןלערק ךעלרינש עגנַאל טימ טריצַאב זדלַאה רעכיוה ריא ;ןרעיוא עריא ןוֿפ
 ףיוא ,ןעגניר עשיאייּפָארײא-טלַא טימ ןעגנַאהַאב טסירב עכיוה עריא ,ןיטשרוב
 -גכערּפשּפָא-ערה-ןיע ; ףושיּכ ןוא רעביוצ ןוֿפ לַאנעסרַא רעצנַאג ַא טנעה עריא
 ףיוא ריא ייב טעגזַארבעג ןבָאה ןעווקילער עקידנקערשּפָא-לוװייט ןוא עקיד
 -ףקיטֿפַאהלֿפײװצ טימ טצילבעג סע טָאה רעגניֿפ עלַא עריא ןוֿפ .ןעגניר עטיירב
 ערעווש ןוֿפ טײקיטֿפוד ַא טײרּפשעג ךיז טָאה ןײלַא ריא ןוֿפ ןוא -- רענייטש
 חיר רעד ריא ןוֿפ טרעהעג ךיוא ךיז טָאה ךָאד ןוא .ןעמוֿפרעּפ עשילַאטנעירָא
 סָאװ ,דיילק-הּפוח טלַא ןַא ןוֿפ ךיז טרעה סע סָאװ ,ןילַאטֿפַאג ןוא רעדנעװַאל ןוֿפ

 ןוֿפ ףליה רעצנַאג רעד טימ םירָאװ .עֿפַאש רעטלַא ןַא ןיא ןסעגרַאֿפ טָאה ןעמ
 סָאװ ,ןעלטימ עשרעבייוו ערעדנַא ןוא רעסַאװ-ןזיור ןוא ןבלַאז ןוא עקיטעמסָאק
 ןיא טָאה ,םינּפ ריא ןוֿפ קילבנָא ןכעלטנגוי םעד ןטלַאהרעד וצ טצונַאב טָאה יז
 עכעלטנגוי יד טלעֿפעג םינּפ םענייש ריא ןיא ,רוגיֿפ רעֿפײטש רעכיוה ריא
 ןיש םעד ךרוד טקוקעגכרודַא טָאה טייקידימ עטיוט ַא ,טרעקרַאֿפ .טײקשירֿפ
 -עבייו ַא םינּפ ריא ןבעגעגוצ עקַאט טָאה טייקידימ יד .עקיטעמסָאק ריא ןוֿפ
 יז זַא ,טײקכעלטסגנַא ןַא ןֿפורעגסױרַא ךיוא רעבָא ייברעד ,טייקלדייא עשיר
 ןוֿפ ןטלַאהעגנָא ךעלריטַאנמוא טָאה ןעמ סָאװ ,זיור ַא יװ ,ןלַאֿפעצ טשינ לָאז
 ,זָאלג ןזָאלטֿפול ןטכַאמרַאֿפ ַא ןיא ןקלעװרַאֿפ

 -ןא-טכַא רעד רַאֿפ ןעוועג טשינ דוס ןייק זיא סע זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ סע 'ו
 ןייק טשינ ןריטסיזקע סָאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד רַאֿפ) סָאג רעטסקיצרעֿפ
 טנגוי ריא ןטלַאהוצֿפיױא ךיז יז טימ סָאד זַא ,(רעניואוונייא עריא עגונב תודוס
 טָאה יז סָאװ ,ץענ רעד ןיא ןירעה ןטלַאה וצ ,ןעגנַאֿפ וצ ידּכ ,עקיטעמסָאק ךיררוד
 ףיוא טדייל בייוו סירעה זַא ,סייוו ןעמ םערָאװ .םיא רַאֿפ טײרּפשעגסױא טַאהעג
 לָאמ רַאּפ ַא ןיוש טָאה יז --- ,טרירעגנָא זיא ץרַאה ריא ןוא ַאמטסַא רערעווש
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 ,ןטלַאהנָא טשינ ןיוש סע טעוװ גנַאל זַא ,סייוו ןעמ ןוא --- ,סעקַאטַא-ץרַאה טַאהעג
 יז טמוק רַאֿפרעד .ןטיירגנָא ךיז סנטייצַאב ,ץנַארק טעסימ ..,יז ?יוו סָאד ןוא --
 ,רעדניק יד טמעק ןוא טשַאװ ,זיוה סירעה ןיא ןירַא ןבעל סבייוו םייב ךָאנ
 רעייז תעשב ךָאנ רעדניק יד ןוֿפ רעצרעה יד קעװַא טביור יז זַא ,ךיוא טגָאז ןעמ
 טימ יױרֿפ רעקנַארק רעד ןוֿפ ץרַאה סָאד קעװַא וליֿפַא טעבנג יז .טבעל רעטומ
 רַאֿפ ןוא ,טײהקנַארק ריא ןיא ריא טֿפלעה ,ריא ףיוא גנוטכַא טיג יז סָאװ ,םעד
 ,ביל יז ןבָאה רעדניק יד -- ,רעטומ עטייווצ ַא טושּפ ןרָאװעג יז זיא רעדניק יד
 סרעטומ רעד ןעמענרעביא ךיילג ןענָאק יז לָאז ,ןעמוק טעוװ טייצ יד ןעוו ידּכ --
 | .זיוה

 רעצנַאג רעד ןוֿפ .ןירעה ביל טושּפ טָאה יז .רָאװ טשינ זיא ץלַא סָאד רעבָא
 םעד ןָא ,םייה רעטלַא רעד ןָא ריא טנָאמרעד סָאװ ,רעקיצנייא רעד רע זיא סַאג
 טָאה יז ןוא ,םייה ןייז ביל טָאה יז .טנַאװ רעד ףיוא ריא ייב טגנעה סָאװ ,ןָארַאב
 רענייק ןעוו ,טנװָא ןַא ךיז ןענעבנגוצסיורַא ביל טָאה יז ןוא ,רעדניק ענייז ביל
 ,ןדלעֿפױנ ייב ןַארָאטסער ןשירַאגנוא ןיא םיא טימ ןעגנערברַאֿפ ןוא ,טשינ טעז
 ,שַאדרַאשט ןשירַאגנוא ןוֿפ ןצנַאט סָאד ןעווצוצ ןוא גנַאזעג-רענייגיצ ןרעה וצ
 ןַא ןוֿפ ,רַאזוה ַא ןוֿפ יו רוגיֿפ ַא .קָאטשנירג ירעה רעד ,טרָאּפס ַאזַא זיא רע
 יו ןוא .ךעלעצנָאװ עצרַאוװש ןוא רָאה ענירּפושט עצרַאװש ַא .רַאזוח ןשירַאגנוא
 םיא טימ ןגינעגרַאֿפ ַא ןוא דובּכ ַא זיא סע .ףַארג ַא יװ !ןָא סע ךיז טוט רע
 רעדָא ,ןַארָאטסער ןיא רענלעק םייב ןעזנָא רעדנַא ןַא דלַאב טָאה ןעמ .ןײגוצסיױרַא
 טגייה .ןַאמ ַאזַא ןוֿפ גנוטײלגַאב ןיא טמוק ןעמ ןעוו ,רעטַאעט ןיא רענידַאב םייב
 רעד .טכַאקעגסיוא רע זיא סנשיטילָאּפ עטסכעה יה טימ -- ,ןעגנודניברַאֿפ ענייז
 ןייז זיא טקירטסיד ןוֿפ ןַאטיּפַאק רעד ןוא עציילּפ רעד ףיוא םיא טּפַאלק *סָאב;
 טֿפַאשתונכש רעד ןיא .גנַאר ןכיוה ַא רע טגָארט שזדָאל םעד ןיא .רעדורב-רעטוג

 -אב רע זיא גרעבנירג שזדָאשזד טימ וליֿפַא ,טרָאװ ןייז וצ וצ ךיז ןעמ טרעה |
 ירעה .ןירעה וצ ןעמוק רָאנ ןעמ ףרַאד ,ןטייקירעוװש טָאה ןעמ ןעוו .טעדניײרֿפ
 "עט םעד ןעמענ רָאנ ףרַאד רע .טֿפַאשגנע רעדעי ןוֿפ סױרַא טמענ קָאטשנירג
 ןעיצ ןָאק רע ,םעד ןוא םעד וצ ןעגנילקנָא ןוא -- ןיירַא טנַאה רעד ןיא ןָאֿפעל
 ,ןטָארד עלַא

 ,.:םַאזנייא ךיוא זיא סָאװ ,ןַאמ ַא ןוא ,טלעוו רעד ןיא ןײלַא זיא סָאװ ,ױרֿפ ַא
 יז טניז ,בייוו ַא ןָא ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,רָאי ייווצ טניז ןיוש --- ,בייוו קנַארק ַא טימ
 ? רעדנואוו רעד ָאד זיא סָאװ זיא ...לַאֿפנָא םעד טַאהעג טָאה

 ,גיז ןסיורג ןוֿפ טרעהעג טָאה יז יװ םעד ךָאנ ,ץנַארק סעסימ טָאה יאדווַא
 עריא ןוֿפ ענייא ןוטעגנָא ,רעזענָאּפַאי םעד טכַארבעגמײהַא ןבָאה ןביוט סירעה זַא
 זדלַאה םענעטינשעגסיוא-ףיט ַא טימ ,רילָאק-גנירמיצ ןוֿפ סעקזולב עשירענייגיצ
 -לבמָאב עגנַאל רָאּפ ַא ןרעיוא עריא ףיוא ןעגנַאהעגֿפױא טָאה ,לברַא עצרוק ןוא
 טמעקרַאֿפ ,ןטנעמַאנרָא ךָאנ טימ טנעה עריא טרעװשַאב טָאה ,ךעלגניריוא עקיד
 ןשידניא ַא ןיא ךיז טליהעגנייא ,ןרעטש ןֿפױא ייז טעלגעגוצ ןוא ןקָאל יירד עריא
 ןעוו ,טנווָא ןֿפױא יז טרַאװ ךעלנייוועג שטָאכ -- ןעגנַאגעגרעבירַא זיא ןוא ,ךוט
 / יז ,גיז ןסיורג םעד הרבח טימ ןרעיײֿפ וצ ,ףיוה סירעה וצ --- טשינ טעז רענייק
 טָאה יז רָאנ ,לקנוט ןרעוו לָאז סע זַא ,לָאמ סרעדנַא ןַא יו ,טרַאװעג טשינ טָאה
 ןענייז רעבייו עשינכש ןוא גָאט רעסיורג ןעוועג ךָאנ זיא סע ןעוו ,ןוטעג סע
 ןוֿפ ךעלקינַאג יד ףיוא .רעדָא ךעלזייה יד ןוֿפ ךעלּפערט יד ףיוא .ןסעזעגסיוא
 ןגָארטעגסױרַא טַאהעג ירֿפ רַאֿפ ןיוש טָאה ןעמ עכלעוו ףיוא ,ּפערט-רעיײֿפ יד
 -עגֿפױא יד ןיא ,עשירייא יװ ןדיי .ייז ףיוא ךיז טגיילעגסיוא ןוא ןצַארטַאמ יד
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 ןענייז ;,ןטסירב עטעקַאנ טימ ,רעדמעה ןָא ןצנַאג ןיא רָאג לייט ,רעדמעה עטלַארּפ
 -רעד-טֿפול ןּפעש טוװאורּפעג ןבָאה ןוא רעטצנעֿפ ענעֿפָא יד ןיא ןסעזעגסיוא
 עזייב ליֿפ ױזַא ,ןגיוא ליֿפ ױזַא ,ךיז טײטשרַאֿפ ,טכַאנרַאֿפ םעד ןוֿפ גנוקיווק
 ריא ייב טצכערקעגּפָא רעווש ןבָאה ןדיי .געוו םעד ףיוא טײלגַאב יז ןבָאה ןקילב
 ןבָאה ,שרעדנַא סעּפע ףיוא לױֿפ ,ץיה ןוֿפ טשלחרַאֿפ בלַאה ,רעבייוו ןוא ,קילבנָא
 :רערעדנַא רעד וצ ענייא ןגָאז וצ עיגרענע גונעג ןענוֿפעג ךָאד

 ,בייווסבעק סָאד --
 !ןבעל סבייוו םייב ךָאנ סָאד ןוא --
 ?טלעוו רעד רעביא ןעמוק סהמימח עכלעזַא סָאװ ,רעדנואוו ַא סעּפע זיא --

 עשטנערָאּפ רענרעזייא רעד ןָא טנעה יד קידנבייר ,טגָאזעג ענעדיי ַא טָאה --
 .ךעלּפערט יז ןוֿפ

 | ,ןטײהקנַארק-רעדניק ליֿפ ױזַא ןוא --
 טזָאלעגרעביא טָאה יז .ןֿפרעד טכַאמעג טשינרָאג ךיז טָאה ץנַארק סעסימ

 גנַאג ןשיטעקָאק ַא טימ זיא ןוא --- ךיז רעטניה טיײקיטֿפוד:םוֿפרעּפ ערעווש ַא
 "-יװַאד ןיא ןלעטשוצּפָא ךיז הזעה יד טַאהעג וליֿפַא טָאה ,ןעגנַאגעג רעטייוו
 רָאּפ ַא ,גנוצ עטרעכיורעג ,"ףיב דנרָאקא טרָאד טֿפױקעג ןוא םָארק סיקסווָאד
 ןוא ,סעקרעגוא עסיז ןוא ןרָאדימָאּפ ,סעקרעגוא עטרעייזעג טימ יָאלס ַא ,ןטיורב
 ,זײּפש רעד טימ םענייאניא טָאה ןעמ סָאװ ,לטימ-ריֿפּפָא ןַא -- רעדניק יד רַאֿפ
 ,םָארק סֿפלָאװ-השמ ןיא ןעניֿפעג טנָאקעג

 ףיוא ךלימ רענענַאטשעג ןוא םירק-זייא טימ ןסעגעגרעביא ךיז ןבָאה ייז --
 יז ךיילג ,טגָאזעג יז טָאה -- ,ןייז קנַארק עלַא ןלעװ ייז ,ףיש-עיסרוקסקע רעד
 ,ןֿפלָאװ-השמ רַאֿפ טרעֿפטנערַאֿפ ךיז טלָאװ

 ,קידנגייווש טנידַאב יז טָאה רע .טרעֿפטנעעגּפָא טשינ ריא טָאה ףלָאװ-השמ
 יז טָאה ,בוטש רעלעקנוט רעד ןיא ןעמוקעגניירַא זיא ץנַארק סעסימ ןעוו

 רעדניק יד -- ,רענעמ יד ןוֿפ שיורעג ןכעלנייוועג םעד ףיוה ןוֿפ טרעהרעד
 ,רענעמ יד ףיוה ןיא ןבילבעגרעביא רָאנ ןענייז סע .ןעגנַאגעגמײהַא ןיוש ןענייז
 זיא סָאװ ,לשעלֿפ ַא ןוֿפ יקסיוו טימ ערעדנַא'ס סנייא ןעוועג דבכמ ןבָאה עכלעוו
 םעד טרעיײֿפעג ,לזדלעה ןוֿפ קידנּפוז ןוא ,טנַאה-וצ-טנַאה ןוֿפ ןעגנַאגעגרעביא
 -ֿפערק ,רעיור רעד ןעוועג זיא סע ,?רעזענַאּפַאי; םענעגנַאֿפעג םעד רעביא ןוחצנ
 ךָאנ רעיוא ריא רַאֿפ גנושירֿפרעד ַא ןעוועג זיא סָאװ ,שיורעג-רענעמ רעקיט
 -קנערק רעשירעלטסניק רעד ןוא ןעגנומיטש עשיטסיטרַא יד ךָאנ ,ןריציזומ םעד
 ,גָאט ןצנַאג םעד טימרעד טלגנירעגמורַא זיא יז סָאװ ,טייקוויטיסנעס רעכעל
 ךיז טָאה רָאנ ,ןטרָאג ןיא ןעגנַאגעגסױרַא ךיילג טשינ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,זיא יז
 סעסימ רַאֿפ עלעכיימש-תונמחר ןקידיילטימ ןכעלנייוועג ריא טימ טלעטשעגּפָא
 ןכַאװש ריא טימ טעדיוהעג ךיז טָאה ענעי רעכלעוו ףיוא ,לוטש-גיוו סקָאטשנירג
 ,טנָאקעג טשינ ןוא ,רעכעֿפ ַא טימ ךיז קידנכָאֿפ ,טֿפול ןּפַאכ טוװאורּפעג .רעפרעק

 ,קָאטשנירג סעסימ וצ טגָאזעג יז טָאה --- ,קידלוש למוט רעד ץלַא זיא סע ---
 ,טגָאז יקסווָאדיװַאד רעטסימ .טַאנ --- ,שַאט ַא ןוֿפ רעקוצ-לדנַאק קידנעמענסױרַא
 רענַאקירעמַא יד .סעקַאטַא-ַאמטסַא רַאֿפ לטימ עטסעב סָאד ץלַא ךָאנ זיא סָאד זַא
 .ןענוֿפעגסױא טשינ לטימ רעסעב ןייק ןבָאה םיריוטקָאד

 טושּפ טנעגעג רעד ןיא ןֿפורעג יז טָאה ןעמ יװ רעדָא ,קָאטשנירג סעסימ
 טקנירט סָאװ ,שטנעמ ַא יו ןוא ,רעקוצ-לדנַאק םעד טּפַאכעג טָאה ,"סעסימ יד;
 ןרעביא ןטלַאה םיא ןָאק סע זַא ,טניימ רע סָאװ ,ןָא םעלַא ןָא ךיז טּפַאכ ,ךיז
 קילב ַא ןָא ,ןגָאז וצ טרָאװ ַא ןָא --- ,ןירַא ליומ ןיא ןעמונעג סע יז טָאה ,רעסַאװ
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 רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ זיא סָאװ ,םזיאָאגע ןַא טימ .זיא סע ןעמעוו ןעקנעש וצ
 -רָאג יז טָאה ,טייהקנַארק רעייז ןיא ןוטעגניירַא ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ עקנַארק
 ,ריא םורַא זיא סָאװ ,ןסיוו טלָאװעג טשינרָאג ןוא ןעז טלָאװעג טשינ

 ץנַארק סעסימ טָאה -- ,לגענ יד רַאֿפ סָאד טָא טֿפָא ןצונַאב סידיעל --
 ןסייב ןיא ןטלַאהעג טָאה יז לייוו ,טנעה יד רעביא לשטעּפ ַא לעשַאר ןבעגעג
 ןוֿפ ןעמונעגסױרַא טָאה יז סָאװ ,לײֿפ-לגענ ַא ריא טגַאלרעד ןוא ,לגענ יד ךיז
 -ַאמ יד ּפָא טסנרעל וד ןעמעוו ןוֿפ ,טשינ סייוו ךיא -- .שַאט םענרעדעל ריא
 סָאד יו עז .רעסַאװ סייה וצ לעטש ,לדיילק רעדנַא ןַא ןָא וט ייג ןוא .ןרעינ
 ןוא ןַארק ןרעטנוא דניק עטייווצ סָאד ןיוש טלַאה יז ןוא -- !סיוא טעז דניק
 סָאד -- .רעסַאװ טימ לסעק םעד וצ טלעטש לעשַאר .למינּפ סָאד ּפָא םיא טשַאװ
 ַאזַא ןיא ,טנייה ליומ ןיא סטכעקעג לֿפעל ןייק טַאהעג טשינ יאדוװַא טָאה דניק
 ןָאק ,יעה .ןֿפלעה טשינ ןיילַא ךיז ןָאק עמַאמ יד ,לעשַאר ,וטסייטש סָאװ .ץיה
 ,סױרַא לדנטרעג ןיא רענעמ יד וצ יז טֿפור --- ? ןֿפלעהוצ רימ טרָאד רעצעמיא

 ,לדנטרעג ןוֿפ קידנעמוקנײרַא ,ירעה טגערֿפ -- ?רעמ רעד זיא סָאװ ---

 טציז ריא ןוא -- ןּפַאכ טשינ םעטָא םעד ןָאק ַארַאס ?רעמ רעד זיא סָאװ --
 ריא לָאז סָאװ ,ָאטשינ רענייק ָאד זיא סע .,גָאט ןטוג ַא ךיז טבעל ןוא ןסיורד ןיא
 !רעדניק יד ןואי ,סיוא טעז בוטש יד יװ ,עז ןוא .ןעגנַאלרעד רעסַאװ זָאלג ַא
 רעסַאװ םערַאװ לֿפעל ןייק גָאט ןצנַאג םעד טַאהעג טשינ ןבָאה עלעדלָאג ןוא עשַאב
 יד ןוא ינַאמַאט ןוֿפ ןסיורד ןיא טּפַאכרַאֿפ טנעז עלַא ריא ןוא --- ליומ ןיא
 ...!תויח עלַא טנעז ריא ....ןביוט

 ? טוג טשינ ךיז טסליֿפ ? ַארַאס ,ריד זיא סָאװ .טיַארלָא ,ַארַאלק ,טיַארלָא --
 "יװַאד וצ רעבירַא ףיול -- .ןירַא ףיוה ןיא רע טֿפור !יקסװָאקישטָאמ ,יעה
 .רעהַא ןעמוקרעבירַא ךיילג לָאז רע ,ןטעבעג םיא טָאה ירעה ,םיא גָאז ,ןיקסווָאד

 -ןוא-טכַא רעד רַאֿפ "ףליה עלענש, יד ןעוועג זיא יקסווָאדיװַאד ףלָאװ-השמ
 רעד ףיוא ןעמעוו ןֿפָארטעג טשינ טָאה סע הרצ ַא רַאֿפ סָאװ ,סַאג רעטסקיצרעֿפ
 זיא רָאנ ,רָאטקָאד ןייק וצ ןעגנַאגעג טשינ רע זיא ,סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא
 רעוו ךיז טָאה .ןיקסווָאדיװַאד טימ ךיז ןטַארַאב וצ ירעסָארג רעד ןיא ןעגנַאגעג
 לקנערּפש ַא ןעמעוו ןגָארטרַאֿפ טניוו רעד טָאה ,טנַאה ןיא ןכָאטשרַאֿפ רעטילּפש ַא
 ףליה ךָאנ ןעגנַאגעג ןעמ זיא ,גָאטיײװכיױב ןרעווש ַא ןעמוקַאב רעוו טָאה ,גיוא ןיא
 רַאֿפ תואוֿפר ןעמוקַאב ןעמ טָאה למערק סיקסווָאדיװַאד ןיא .ןיקסווָאדיװַאד וצ
 רעד ןוֿפ ךיז טימ טכַארבעגטימ יקסווָאדיװַאד טָאה תואוֿפר יד .,ןתאלוח עלַא
 "ער ןלעטשֿפױנוצ רעכעטיירק ןוא ןסנירג ןוֿפ טנָאקעג טָאה רע .םייה רעטלַא
 טלייהעג טָאה רע עכלעוו טימ ,תואוֿפר עטכַאמעג-שימייה ,ןבלַאז ןבייר ,ןטּפעצ

 | .עקנַארק ענייז
 רעמ .ןיקסווָאדיװַאד ייב טכוזעג ןעמ טָאה ףוג ןרַאֿפ תואוֿפר רָאנ טשינ רעבָא

 יצ ,הרצ-תעשב ןוט וצ סָאװ ,הצע ןַא םיא ייב ןענוֿפעג ןוא טכוזעג ןעמ טָאה
 רע .טשינ רעדָא טַאקָאװדַא ןַא וצ ,טשינ רעדָא רָאטקָאד םוצ ןייג וצ ךיז טניול
 -עגֿפױא עטשרע יד טָאה ןעמ עכלעוו ,עקמַאילק ַא ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,ןעוועג זיא
 טָאה ןעמ ייס ,בייוו ןטימ טגירקעצ ךיז טָאה ןעמ ייס --- ,הרצ רעדעי ןיא טנֿפע
 רעד ףיוא ןרָאװעג גנע טַאלג זיא סע רעדָא דרָאלדנעל ןטימ ןטייקירעווש טַאהעג
 ןעוועג טשינ זיא ירעה .ןדײרּפָארַא ץרַאה ןוֿפ טֿפרַאדַאב ךיז טָאה ןעמ ןוא המשנ
 -השמ ןֿפור רעירֿפ טזָאלעג רע טָאה ,סַאג ןוֿפ רערעדנַא רעדעי יו .םַאנסיוא ןייק
 ,רָאטקָאד ַא ךָאנ טקישעג טָאה רע רעדייא ,ןֿפלָאװ
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 ---! ןרעטכײלרַאֿפ וצ ןבעג סעּפע ריא טנָאק רשֿפא ,ףלָאװ-השמ ,טעז ,טעז --
 ,לגניי ןֿפלָאהַאבמוא ןַא יו ןַארַאס ןייז רעביא קידנעייטש ,רע טנָאז

 עינָאלד רעד טימ ךיז טעלג ןוא ףלָאװ-השמ טגָאז --- ,עז ךיא ,עז ךיא --
 ןרעטכיײלרַאֿפ וצ ןבעג סעּפע ריא ךיא ןָאק סיוועג -- .לדרעב-עזָאק עיורג סָאד
 .ןרעטכײלרַאֿפ וצ ןבעג ריא ךיא ןָאק ןַאמ ַא

 -- ?ןוטעג סנױזַא רעדיוו ךיא בָאה סָאװ ?רעמ רעד רעדיוװ זיא סָאװ --
 .ןָאט ןטקידלושרַאֿפ ךיילגוצ ןוא ןכעלזייב ַא טימ ירעה טגערֿפ

 טימ בייוו ַא ,ןָאטעג טשינרָאג טסָאה וד סָאװ ,רעמ רעד עקַאט זיא סָאד --
 ןיא ָאד ןענייז סע ?קרָאי-ינ ןיא רעמוז ןעמ טלַאה ַאמטסַא רעקרַאטש  ַאזַא
 ןיהַא ןקיש ןָאק ןעמ סָאװ ,גרעב ײלרעלַא ,גרעב עצרַאװש ,גרעב עיולב עקירעמַא
 ,קעה םעד ןיא ָאד יז טסטלַאה וד ןוא -- ,ַאמטסַא טימ בייוו ַא רעמוז ןרעביא
 ! סנשיטילָאּפ יד טימ רעקַאנק ַאזַא ,רעכַאמ ַאזַא ךָאד טסיב וד ןוא ? המימח רעד ןיא

 -עג טשינ ךיא ןיב ?טנָאקעג בָאה ךיא סָאװ ,ץלַא ןוטעג טשינ ךיא בָאה ---
 טָאה גרעבנירג שזדָאשזד ! ייז ייב ןטעבעג טשינ ךיא בָאה ? עטימָאק-רעד וצ ןֿפָאל
 -- ,טגָאזעג ייז ןבָאה ---"יסנעקיעוו ָאנ; .ווירב-עיצַאדנעמָאקער ַא ןבעגעג רימ
 ,ןֿפלָאװ-השמ רַאֿפ טרעֿפטנערַאֿפ ךיז ירעה טָאה -- ,"יעד רָאביעל ךָאנ זיב;

 וטסלָאװ טניה ענייד ןוא ןביוט ענייד רַאֿפ ,ןגָאז ריד לעװ ךיא סָאװ ,רעה ---
 ןוא ,טֿפול-גרַאב טֿפרַאדַאב ןטלָאװ ייז ןעוו ,ץַאלּפ-רעמוז ַא ןענוֿפעג ןעוועג ןיוש
 | .רעדניק ענַײד ןוֿפ רעטומ יד ,בייוו ַא רָאנ ךָאד זיא יז

 רַאֿפ דיירק יו סייוו ,ירעה טגָאז -- !ןבעל ױזַא לָאז ךיא ,ףלָאװ-השמ 'ר --
 ןייצ יד טימ ּפיל יד טסייב ןוא סעּכ

 ןלעװ רימ .םירבח ענייד וצ קירוצ רעסעב ייג ?ןבעל ױזַא וטסלָאז ,סָאװ ---
 ,םייה רעד ןיא טישכת רענייש ַא ןעוועג טסיב .ריד ןָא ןבעג הצע ןַא ןיוש ךיז
 רעסעב רימ ביג ייג --- ,ףלָאװ-השמ טגָאז -- ,ָאד טישכּת רענייש ַא טסיב וד ןוא
 ַא ןיא קעשָארּפ ַא סױרַא רע טמענ -- ,סָאד םענ ,ַארַאס ,ַאנ .רעסַאװ זָאלג ַא
 -רָאג זיא סע .ןקיאורַאב ךיד טעװ סע .ןרעטכײלרַאֿפ ריד סע טעװ --- ,לריּפַאּפ
 טימ ןָאטעגּפָא ךיז טָאה ָאד סָאװ ,טייקיניילק ַא .גנוגערֿפױא זיולב זיא סע ,טשינ
 .רעלדָא סכלמה המלש ןעגנַאֿפעג ןעמונעג ָאד טלָאװ ןעמ יו ױזַא ?ןביוט יד

 רעטכָאט ַא ןֿפרַאד דלַאב ךָאד טסעוװ ,דיי רעטלַא ןַא ןיוש ךָאד טסיב ,ךיז טעש
 ,ןבעגסיוא

 ןוֿפ רָאנ .ןירעה וצ ןדייר וצ ױזַא ןביולרעד ךיז ןָאק ןיילַא ףלָאװ-השמ רָאנ
 -גסייב ,סעּכ רַאֿפ דיירק יוװ ךיילב .ןגָארטרַאֿפ ירעה סע ןָאק ןיײלַא ןֿפלָאװ-השמ
 ,סָאד ןָאטעג ןוא ןעמונרַאֿפ ץלַא רע טָאה ,ּפיל עטשרעביוא יד ןייצ יד טימ קיד
 ,קעשָארּפ ןרַאֿפ רעסַאװ זָאלג ַא טכַארבעג --- ,ןסייהעג טָאה ףלָאװ-השמ טָאװ
 + .רעטצנעֿפ םענעֿפָא םוצ סנּפָאקוצ ןטימ ץַארטַאמ םעד טלעטשעגקעוװַא

 םעד בילוצ יאדװַא רעמ -- ,ןֿפלָאהעג עקַאט טָאה קעשָארּפ סֿפלָאװ-השמ
 "השמ עכלעוו טימ ,דייר-רסומ יד ןוֿפ טַאהעג טָאה עקנַארק יד סָאװ ,תחנ ןליטש
 ."בייוו-סבעק, ןייז ןוֿפ ןגיוא יד רַאֿפ ןַאמ ןצלָאטש ריא טצעגיישעגסיוא טָאה ףלָאװ
 -השמ זַא ױזַא ,ןרָאװעג רעטכייל עקַאט זיא סע ,טזָאלעגּפָא יז טָאה טסוה רעד
 םירבח ענייז וצ -- ירעה ןוא ,לבלעוועג ןייז,ןיא ןייגקירוצ טנָאקעג טָאה ףלָאװ
 סָאװ ,עיזיװָארּפ רעד טימ םיא ףיוא טרַאװעג עקַאט ןיוש ןבָאה ייז ואוו ,ףיוה ןיא
 . ,טכַארבעג טָאה ץנַארק סעסימ

 טימ ,טנײרֿפ עטסמיטניא ענייז ,זיירק רעטסגנע סירעה ןעוועג רָאנ זיא סע
 יקסוָאקישטָאמ קַאילָאּפ רעד ,רעילומ רעד ינָאט ,ינָאלַאמ לקיימ : ףיוה ןיא םיא

4 



 ,םיא ןוֿפ ןטָארטעגּפָא טשינ זיא רעכלעוו ,שמש-ןטַאלַאש סירעה ,עוַאילָאכ ןוא
 ,בוטש ןוֿפ ריט רעד ןיא ןסעזעג זיא עכלעוו ,ץנַארק סעסימ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ןוא
 זיא ןעמ ;טניה ןגעװ ,דרעֿפ ןגעװ ,ןכַאז עשימייה ןגעו טדערעג טָאה ןעמ
 ןגעו טדערעג טָאה ןעמ ;ןגעלשעג ףיוא רעטעּפש ,םיבנג ףיוא ןעגנַאגעגרעביא
 ,סנשיטילָאּפ ןגעוו ןוא טײל-יײצילָאּפ

 ,"יפע ויגעווע ףיוא ,ןולַאס םוצ ןֿפױלרעבירַא ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה עװַאילָאכ
 ןטלַאהעג ,ילעק ,רעטלַאה-ןולַאס רעד םיא טָאה ריט רעקיטייז ַא ןוֿפ ןוא
 -עגנײרַא רדסּכ טָאה עװַאילָאכ סָאװ ,ריב עלעסעק לוֿפ ַא ןעגנַאלרעד ןייא ןיא
 ,ןיירַא ףיוה ןיא ןגָארט

 טַאהעג ביל טָאה יז .ןבעל סָאד יו טֿפַאשלעזעג טַאהעג ביל טָאה ץנַארק סעסימ
 ביל טָאה יז .קיטילָאּפ ,ןגעלשעג ,םיבנג ,דרעֿפ ןגעוו סעומש םוצ ךיז ןרעהוצנייא
 סייווש םעד ןליֿפ וצ טַאהעג ביל טָאה יז .יקסיוו ןוא ריב ןוֿפ חיר םעד טַאהעג
 ,ליּפש-עקרוזַאמ סעװַאילָאכ ןרעה וצ טַאהעג ביל טָאה יז .רענעמ יד ןוֿפ

 ,ףיוה ןיא בלַאה ,בוטש ןיא בלַאה קידנציז ,טרָא ןוֿפ טרירעג טשינ ךיז טָאה יז
 ,רעקנַארק רעד ןוֿפ האנק יד ןוא טײקכעלטכעדרַאֿפ יד ןקעוורעד וצ טשינ ידּכ
 טָאה ןוא ץַארטַאמ ריא ףיוא ןגיוא עטכַאמרַאֿפ טימ ןגעלעג זיא יז שטָאכ סָאװ
 סע סָאװ ,טסואוועג ץלַא ןוא ןעזעג ץלַא יז טָאה ,טגָאזעג טשינ טרָאװ ןייק
 ,ריא םורַא רָאֿפ טמוק

 טרָאװ ןייא ןייק ,טשימעגניירַא טשינ ךיז טרָאװ ןייק טימ טָאה ץנַארק סעסימ
 ךיז טניֿפעג יז סָאװ ,םעד רעביא ךעלקילג ןוא ןדירֿפוצ רָאנ ,טדערעגסױרַא טשינ
 יז זיא ,סעומש-רענעמ ןקיטכיר ַא וצ וצ ךיז טרעה ןוא רענעמ עקיטכיר ןשיווצ
 טָאה ןוא ,ךוט-רענייגיצ ריא ןיא טליהעגנייא ,טכַאנ רעד ןוֿפ ןטָאש ןיא ןסעזעג
 סָאװ ,ןטנעמַאנרָא-ףושיּכ ליֿפ יד טימ ןוטעג רעּפמילק ַא טייצ-וצ-טייצ ןוֿפ רָאנ
 -רעד טלָאװעג טלָאװ יז יװ ,ןעגניר-ןֿפייר עסיורג עריא ףיוא ןעגנַאהעג ןענייז
 יז ןרעבגע ,ןרַאטש רענעמ יד ןוֿפ ןקילב יד יװ טליֿפרעד טָאה יז .ךיז ןָא ןענָאמ
 ,למיה ןיא ןרעטש יד ףיוא ףורַא סעּפילש עריא טימ טקוקעג טָאה יז ,ךרודַא

 ,ליטש טגָאזעג יז טָאה -- ,סױרַא ןעמוק ןרעטש יד --
 ,טרעֿפטנעעגּפָא ינָאלַאמ טָאה -- ,סױרַא ןעמוק ןרעטש יד --
 -רָאװש ,עֿפרַאש ענייז טימ ריא וצ טקוקעג רָאנ ,טגָאזעג טשינרָאג טָאה ירעה

 ךיז טָאה יז ןוא -- ךיוה ןביוהעג ךיז טָאה טסורב סצנַארק סעסימ .ןגיוא עצ
 ,טנַאה רעד טימ טרעכעֿפעג

 שנעשעק ןוֿפ ןעמונעגסױרַא ,עװַאילָאכ ,גנוי רעשיליױוּפ רעד טָאה לָאמסנעד
 זיא לֿפײֿפ סָאד .עקרוזַאמ עשיליוּפ| ַא ןליּפש ןבױהעגנָא ןוא לֿפײֿפ-ליּפש ןייז
 ןייא ןוֿפ ןעגנַאגעגרעביא ,ריב רעלעקנוט רעד יװ ,יקסיוו שַאלֿפ יד יװ ,טציא
 ,קיזומ עלַאנָאיצַאנ ןייז ףיורעד טֿפײֿפעגסױא טָאה רערעדעי .ןרעדנַא םוצ ליומ

 ּסָאװ ,זיוה ןוֿפ קָאטש ןטייווצ טעד ןוֿפ טרעהרעד ךיז טָאה לָאמַא טימ ןוא
 ןַא .רָאנ ,יירשעג ןייק טשינ .ןייועג קידעּפילכ ַא ,ןירַא ףיוה ןיא סױרַא טקוק
 טגָאלש סָאד .זיא סָאד ,סָאװ טסואוועג ןבָאה ייז .ןייוועג קידנגָאלק-קיניײװעניא
 | .ירעמ רעטכָאט ןייז ,ןכש רעשירייא רעד ,יטרַאקעמ קירטעּפ

 יד וצ טסױֿפ ַא טלייבעג ןוא ןֿפורעגנָא ךיז ירעה טָאה -- !דרַאטסעב --
 .רעטצנעֿפ

 זיא ,בייוו סָאד טשינ ןעוו .זיא-סע-ןעמעוו גָאטנוז ןדעי טגָאלש יטרַאקעמ -- = }
 ,ינָאלַאמ ןָא ךיז טֿפור -- ! רעטכָאט יד סע
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 לעשַאר טימ ןעגנַאגעגטימ זיא יז לייוו ,ןירעמ רע טגָאלש סָאד !דרַאטסעב ---
 .ירעה ןָא ךיז טֿפור -- ,קינקיּפ ןֿפױא ןגניווריוא ןוא

 'רעטלעטשעגנָא רעניילק רעשירייא רעד ,יטרַאקעמ .ןעוועג רָאװ זיא סָאד ןוא
 .סַאג רעד ןוֿפ טימעסיטנַא רעלעיציֿפָא רעד ןעוועג זיא ,רוטנעגַא-ןֿפיש רעד ןוֿפ
 ףושיּכ ַא םיא ןטלָאװ ןדיי יד ךיילג ,ךָאד ןוא -- ,ןדיי טַאהעג טניײֿפ טָאה רע
 -רעֿפ-ןוא-טכַא רעד םורַא שטָאכ .ןזָאלרַאֿפ טנָאקעג טשינ ייז רע טָאה ,ןוטעגּפָא
 -לעֿפַאב לייט רעטסערג רעד ואוו ,ןלַאטרַאװק גונעג ןעוועג ןענייז סַאג רעטסקיצ

 -סעטָארּפ עשטייד רעדָא ןקילָאטַאק עשינעילַאטיא ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא גנורעק

 סָאװ ,סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןא-טכַא רעד ףיוא טניואוועג אקווד רע טָאה ,ןטנַאט

 טרעלקעג טשינרָאג טָאה רע .לַאטרַאװק רעשידיי ַא ןעוועג לייט ןטסערג םוצ זיא

 ןעניואוו וצ רָאנ טשינ טַאהעג ביל אקווד טָאה רע ,טרעקרַאֿפ .ךיז ןעיצקעװַא ןוֿפ

 ,ןדיי ןוֿפ טניואװַאב זיא סָאװ ,זיוה ַא ןיא אקווד רָאנ ,לַאטרַאװק ןשידיי ַא ןיא

 וצ ןוא -- םילכאמ עשידיי ערעדנַא יד ןוא שיֿפ עטליֿפעג יד גָאטײרֿפ ןליֿפ וצ

 רעדניק יד .טֿפַאשטניײֿפ-ןדיי ןייז ןזײװאוצסױרַא ןוא ךיז ןגירק וצ ןוא ןטלעש

 ,ירעמ ,רעטכָאט עטסטלע יד ,ןדיי טימ טרעקרַאֿפ אקווד ןבָאה ,בייוו סָאד יו ,ענייז

 גניווריוא ןוא סקָאטשנירג לעשַאר ןעוועג ןָא ןרָאי-רעדניק עירֿפ יד ןוֿפ זיא סָאװ

 עשידיי יד וצ טניואוועגוצ טַאהעג ױזַא ךיז טָאה ,עטרבח-לוש ַא סיקסווָאדיװַאד |

 ךיוא ױזַא ,זיוה סיקסווָאדיװַאד ןיא ןעגנערברַאֿפ רעמ טגעלֿפ יז זַא ,סעילימַאֿפ

 -ַאבסיוא טֿפָא ךיז טגעלֿפ לדיימ סָאד .םייה רעד ןיא יװ ,קָאטשנירג ירעה ייב

 ,םייה ריא ןיא ךעלקילגמוא ןעוועג זיא יז .זיוה סירעה ןיא רעטָאֿפ ןוֿפ ןטלַאה

 םייהַא טשינ טגנערב ןוא ןָא ךיז טקנירט רע ןעוו ,רעטָאֿפ רעד יוװ ןעזעג טָאה יז

 ַא ןעוועג זיא יז .רעטומ יד ךיז ףיוא סעּכ רַאֿפ רע טגָאלש ,תוריכש עלוֿפ יד

 טקעוװרעד טָאה ןדייל סָאד .םעד רעביא ןטילעג ליֿפ טָאה ןוא דניק וויטיסנעס

 "טנַא ןַא יו ךיז ןיא ןגיוצרעד טָאה יז סָאװ ,ליֿפעג ןזעיגילער ףיט ַא ריא ןיא

 רעד ןוֿפ חלג רעשינעילַאטיא רעטלַא רעד סָאװ ,רעבָא טײקמורֿפ יד .גנוניר

 טָאה ,וינעוע רעטשרע רעד ףיוא טייטש עכלעוו ,"ץרַאה עקילייה סָאד , ךריק

 ,טרעקרַאֿפ .ןדיי ןוֿפ טדמערֿפעגּפָא טשינ יז טָאה ,ריא ןיא ןעיצרעד ןֿפלָאהעג

 . ,םיגהנמ עזעיגילער עשידיי יד וצ טייקיריגיינ ַא טקעװרעד ריא ןיא ךיז טָאה סע

 יד טימ טֿפַאשטנײרֿפ רעד ךרוד .זיוה סיקסווָאדיװַאד ןיא ןעזעג' טָאה יז סָאװ

 .ןעמייה עשידיי .ןיא טֿפָא ןעגנערברַאֿפ ןוא ןעמוקניײרַא יז טגעלֿפ רעדניק עשידיי

 ןייז רַאבקנַאד דניק סָאד טגעלֿפ ,טײקשילַאטורב סרעטָאֿפ ריא ןוֿפ ןגָאלשרעד

 ייב ןענוֿפעג טָאה יז סָאװ ,שינעילוטוצ רעדעי רַאֿפ ,ליֿפעג ןעמערַאװ ןדעי רַאֿפ

 | ,טנײרֿפ עשידיי עריא

 רַאֿפ לָאמ ןייא דרַאטסעב םעד ןעוועג טכער טשינ טלָאװ יצ ,טכַארט ךיא ---

 יװ ןסיוװ ןיוש טעװ גרעבנירג שזדָאשזד .טכירעג ןיא ןבעגוצרעביא לָאמ עלַא

 .ירעה טגָאז -- ,ןסקיֿפ וצ םיא
 רעדניק יד טימ בייוו ןייז ןוא --- הסיֿפּת ןיא ןקַאּפרַאֿפ םיא ןלעוו ייז ---

 ןכערבנָא טוג םיא זיא ,טֿפרַאדַאב טלָאװ ןעמ סָאװ !ןיינ .ןרעגנוה לייוורעד ןלעוו

 ינָאלַאמ לקיימ טגָאז -- ,רענייב יד

 + .ירעה טגָאז -- ,םענייא ַאזַא ןֿפלעה טשינ טעװ ןגָאלש ---

 עכלעזַא טימ ,טוג ךיוא זיא סָאד ןוא ,ןכָאװ רָאּפ ַא ףיוא ןֿפלעה טעװ סע --

 .ינָאלַאמ ליטש טגָאז -- ,ןכַאמ ֹוצ טשינ שרעדנַא זיא טייל

 .םיּכסּמ ירעה זיא --- ,ןוט לָאמַא ןֿפרַאדַאב עקַאט סע טעװ ןעמ ,ָאי --
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 רעקידעֿפרש רעד ןוֿפ גנורעטכיילרעד ןייק טכַארבעג טשינ טָאה טנװָא רעד

 עקידנענערב יד טלמַאזעגנייא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,טנעװ יד ,טרעקרַאֿפ .ץיה
 -- ,ןײרַא סַאג רעד ןיא ןקישסױרַא ןביוהעגנָא יז ןבָאה ,גָאט ןצנַאג א ןלַארטש
 סָאד טַאהעג ןבָאה ןשטנעמ יד זַא ,טײקטכיײֿפ ַאזַא טֿפול רעד ןיא ןענַאטשעג זיא
 סָאװ ,רעכעלייל עטכיײֿפ ןיא טלקיוועגנייא ןענייז סרעּפרעק ערעייז ךיילג ,ליֿפעג

 ןיא .ןעײרֿפַאב טשינ ייז ןוֿפ ךיז ןענָאק ייז סָאװ ןוא ןעגנוגעווַאב ערעייז ןעמייל
 רעקידעבעל רעדעי רַאֿפ ךיז ןטלַאהוצֿפיױוא ךעלגעממוא ןעוועג זיא ןבוטש יד
 יד ןוא ץיח טימ טֿפמעדעג ןבָאה סעגָאלדָאּפ יד ,סנקלַאב יד ,טנעו יד .האירב
 ךיז ןבָאה ,תויח-בוטש יו ,ןשטנעמ זַא ,ללח םעד טליֿפעגנָא ױזַא טָאה טײקטכײֿפ
 ,שעוװ ןוֿפ סייווש רעד ,ןסע םענעגעלרַאֿפ ןוֿפ תוחיר עקידעקיטש יד .טקיטשעג
 ,טײקטכײֿפ רעד טייקרעיוז ַא ןבעגעגוצ טָאה ןצַארטַאמ עטלַא ןוֿפ קנַאטשעג רעד
 ,בייל ענעגייא סָאד קיסָארדרעביא טכַאמעג ןוא ריװַא ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ
 ןלָאװשעג לָאמַא טימ ןטלָאוװ ייז ךיילג ,רעווש ןעמוקעגרָאֿפ ךיז ןענייז ןשטנעמ
 ןענייז םירבא יד ןוא ךרַאמ רעייז ןוֿפ ןענורעגסיוא זיא עיגרענע יד .ןרָאװעג
 ,ןרָאװעג קידוועריקלַאש

 ,ןבוטש יד ןוֿפ טֿפַאשגנע רעד ןוֿפ ןֿפױלטנַא וצ ןוטעג גנידצלַא ןבָאה ןשטנעמ
 רָאנ ואוו טֿפול ןּפעש וצ טכוזעג ייז ןבָאה ױזַא ,גנוטער ןכוז סָאװ ,עטמסרַאֿפ יו
 -רעביא ןעוועג ןענייז ּפערט-רעיײֿפ ענרעזייא עטציהעגנָא יד ,ןזָאל ךיז טעוו סע
 .ןרַאוטָארט יד .,ןריט יד רַאֿפ ּפערט יד ךיֹוא ױזַא ,ןשטנעמ טימ ןדָאלעג

 טרָאד ןסיגוצסיוא לבב ןוֿפ ןכייט יד וצ ןעמוקעג ןענייז תולג ןיא ןדיי יד יו
 רעקלעֿפ יד ןענייז ױזַא ,םילשורי ןוא ןויצ ךָאנ טֿפַאשקנעב ןוא רעיורט רעייז
 -רעֿפ-ןוא-טכַא רעד ןוֿפ קָאלב םעניילק םעד טנױאווַאב ןבָאה סָאװ ,עּפָארײא ןוֿפ
 ןוֿפ ץוש ןכוז וצ רעוויר-טסיא םעד ןוֿפ ןגערב יד וצ ןעמוקעג ,סַאג רעטסקיצ
 ןוֿפ ןזָאלב סָאװ ,ךעלטניוו עליק יד ןיא המחנ ןעניֿפעג וצ ןוא ץיה היח רעד
 ,רעוויר-טסיא

 ךרוד רעניואונייא יד ןוֿפ טקַאהרַאֿפ ןעוועג רעבָא זיא רעוויר-טסיא רעד
 -בכייּפש יד ןוֿפ םיטַאבעלַאב יד סָאװ ,ןטױלּפ טימ טלעטשרַאֿפ ."ךעלסעג עביוט;

 ָאד .םוטנגײא-טַאווירּפ יו גערב םעד ייז טימ טמַאצרַאֿפ ןבָאה ןלַאטש ןוא סרעל
 רענעזָאלרַאֿפ ,רעטצונעג רעמ טשינ ,רעטלַא ןַא ןגעװטסעדנוֿפ זיא טרָאד ןוא
 סע .רעסַאװ ןיא טלױֿפעג ןבָאה רעצעלק ןוא רעטערב יד .ןבילבעגרעביא קַאד
 עקידנעמיווש ןוֿפ רעסַאװ ןיא ךיז-ןעקשוילּפ סָאד טרָאד טרעהעג ךיז טָאה
 טשינ ,ןיײרַא רעסַאװ ןיא ךיז ןֿפרַאװ וצ ןבירטעג ייז טָאה ץיה יד סָאװ ,ךעלגניי
 ,קַאד ןטלַא םעד ןיא רעכעל יד ןוֿפ טרעיולעג טָאה סָאװ ,רַאֿפעג רעד ףיוא טקוקעג

 ןלַאטש-דרעֿפ עסיוױג יד ןֿפַאשעג ןבָאה רעסַאװ םוצ ןעגנונעֿפע-ןטלַאּפש ךָאנ
 יד ןוֿפ רעכעד יד רעביא ,ןטױלּפ רעביא טרעטעלקעג טָאה ןעמ .גערב ןֿפױא
 .רעסָאװ םוצ טירטוצ ַא ןעמוקַאב וצ ןלַאטש
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 םוצ ןֿפױה ענעֿפָא ייווצ טגָאמרַאֿפ ךָאד טָאה סַאג עטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא יד

 ןוֿפ רעניואוונייא עלַא ןוֿפ טכוזרעֿפײא יד טצײרעגֿפױא ןבָאה סָאװ ,רעוויר-טסיא

 .ןסַאג עקימורַא יד
 ןייז ןוֿפ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ןשטנעמ רָאנ סָאװ ,ףיוה סירעה ןעוועג זיא רענייא

 ןיא טריסערעטניארַאֿפ ןענייז סָאװ ,עלַא ,רעדירב-עטוג ענייז ,הביבס רענעגייא

 .ץיה רעד ןוֿפ ןליקּפָא ךיז ןיהַא ןעמוק ןענָאק ,ןביוט ענייז
 טרעהעג טָאה ,רעוויר-טסיא םוצ ןֿפָא ןגעלעג .זיא סָאװ ,ףיוה רעטייווצ רעד

 ןיא ןעמונעגרעביא טָאה ינַאמַאט סָאװ ,עמריֿפ-"טיעטסע-לעיר; רעטַאוװירּפ ַא וצ

 זַא ,סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ןוֿפ רעניואוונייא עמיטיגעל יד רַאֿפ הקזח

 רעד .טכענ עסייה יד ןיא טרָאד ךיז ןטײרּפשסיױא ןוא ןעמוק ןענָאק ןלָאז ייז

 שזדָאשזד ןוֿפ ףליה רעד טימ טָאה ,ינָאלַאמ לקנָא ,סַאג רעד ןוֿפ "ןַאטיּפַאק,|

 ןטלַאה וצ שינעביולרעד יד עמריֿפ-"טיעטסע-לעיר; רעד ןוֿפ ןעמוקַאב גרעבנירג

 ףיוא .סַאג ןייז ןיא ײטרַאּפ -ינַאמַאט רעד ןוֿפ רעדילגטימ יד רַאֿפ ףיוה םעד ןֿפָא

 -עקלעֿפַאב רעטגָאלּפעג-ץיה רעד ןשיוצ םינלעב ךס ַא ןעוועג ןענייז ףיוה םעד

 .סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא ועד ןוֿפ גנור
 ןבָאה ןשטנעמ ןוא -- רעוויר-טסיא םייב ןסָאלשעגּפָא ךיז טָאה ףיוה רעד

 עלַא .ץיה רעד ןוֿפ ּפָא טליק סָאװ ,לטניוו ַא טזָאלב ךייט םעד ןוֿפ זַא ,טביולגעג

 יַאט םעד ןוֿפ סיֿפָא םעד טרעגַאלַאב ןבָאה טֿפַאשתונכש רעד ןוֿפ רעניואוונייא

 סָאד זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ סע .ףיוה םוצ ןטעליב-טירטנייא ךָאנ ןַאטיּפַאק-ינַאמ

 סָאװ ,ינַאמַאט ןוֿפ רעדילגטימ עקידנעייטשטוג יד טַאהעג ןבָאה טכער עטשרע

 קָאלב ןוֿפ רעניואוונייא עלַא טייצ רעד טימ ןבָאה ךָאד .טנעקעג טָאה ינָאלַאמ

 ןוֿפ שטיווָאמיײכ טסילַאיצָאס רעד וליֿפַא ,ורּפָא םוצ טקיטכערַאב ךיז ןטלַאהעג

 .ינַאמַאט טימ טזיוהעג סָאװ ּפַאנק ןכַאז ערעדנַא ןיא טָאה סָאװ ,קָאלב םעד

 רעדניק ןוא רענעמ ,רעבייוו ,ןשטנעמ טימ ןעוועג לוֿפ ןיוש זיא ףיוה רעד

 ,סערדלָאק ,ןצַארטַאמ ןיהַא ןּפעלש וצ טכַארבעג ןבָאה סָאװ ,טֿפַאשתונכש רעד ןוֿפ

 -רַאֿפ וצ טיירגעגוצ ,רעסַאװיזייא רעדָא ,ריב רעדָא ,ייט ןטלַאק ךעלדנעק ,סנשיק

 ןבוטש יד זיג ,רעוויר-טסיא ןוֿפ גערב םייב ,ףיוה ןיא טכַאנ עבלַאה ַא ןעגנערב

 ,ןליקּפָא ךיז ןלעוו
 -ילגרַָאֿפ ןגעלעג זיא ,ףיוה ןוֿפ ןעזעג טָאה ןעמ סָאװ ,ךייט ןוֿפ רעסַאװ סָאד

 ,שיֿפ ַא יװ ,ןּפוש עצרַאװש טימ ךיז טצנַאלגעג ןוא טעב ןטיירב ןייז ןיא טרעוו

 -ץרַאװש ןטײזרַאֿפ-ךרעטש םעד ןוא עכמַאד רעקירעדינ רערעווש רעד ןגעקטנַא
 ןוֿפ ךייט ןרעביא לטכיל ַא טקוטעג ךיז טָאה טרָאד יזוא ָאד .למיה םענרעיילב

 ןבָאה טײקלױֿפ ַא ןוא טייקליטש ַא .עשזרַאב-ןליוק רעקידנכירק-קידכעלעמַאּפ ַא

 |  .ךייט םעד טרעוילגרַאֿפ
 -עגכרודַא ףיש-ּפעלש ַא ףיוא ןעמיוק ַא ןוֿפ ףייֿפ ַא טָאה טייצ-וצ-טייצ ןוֿפ

 ןרעיומ עוויסַאמ ענייז טימ ןקָארשעגרעהַא טָאה ךייט ןטימ ןוֿפ .טֿפול יד טרעכעל

 סנטָאש ענייז ןֿפרָאװעג טָאה סָאװ ,לזדניא-לעווקעלב ןֿפױא זיוה-שינעגנעֿפעג סָאד

 ןטכידעג םעד ןיא רעטכיל עקידנקוט יד .ךייט ןוֿפ ןלעװ ענעֿפילשעג יד ףיוא

 טימ ץרַאה סָאד טליֿפעגנָא רעמ ןבָאה ,לזדניא ןרעביא ןגעלעג זיא סָאװ ,לּפעג
 -נליוו-טשינ .טייקלקנוט יד ןטכױלַאב רעדייא ,טימעג םעד טרעװשַאב ןוא גרָאז
 סױרַא ךיז ןקוט ייז יװ רעטכיל יד ןעזעג טָאה סָאװ ,רענייא רעדעי טָאה קיד

 ,לזדניא ןכעלקילגמוא םעד ןוֿפ רעניואוונייא יד ןגעוו טכַארטעג ,לזדניא םעד ןוֿפ

 םעד רעבירַאג ןרָאװעג טקישעגרעבירַא דניז רעדָא ןכערברַאֿפ רַאֿפ ןענייז סָאװ

 לזדניא ןצרַאװש םעד ןוֿפ קילבנָא רעד סָאװ ,גנומיטש עשילָאכנַאלעמ יד ."רעסַאוװ
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 עלַא יד טלייטעג ךיוא ןבָאה ,ןטעהנַאמ ןוֿפ רעניואוונייא ןדעי ייב סױרַא טֿפור

 םעד ןיא ץיה רעקידנרעטַאמסיוא רעד ןוֿפ ורּפָא ןוא גנושירֿפרעד ןוֿפ רעכוז

 ןָאק גָאט רעקידנגרָאמ רעד סָאװ ,טשינ סייו רענַײק םירָאװ ,ףױה-ינַאמַאט

 ןוֿפ לרוג רעד זיא טײקמערָא סָאװ ,רעכוזַאב יד ןוֿפ םענייא ןדעי רַאֿפ ןעגנערב

 יד .לרוג םעד טָא וצ ייז טסיימש סָאװ ,טור יד -- טיונ יד ןוא ,ןבעל רעייז

 יד ייב ןֿפורעגסױרַא טָאה לזדניא ןצרַאװש ןוֿפ קילבנָא רעד סָאװ ,עילָאכנַאלעמ

 ןכלעו ןיא ,ףָאלש ןסיז טימ ןגיוא ערעייז ןבעװרַאֿפ ןֿפלָאהעג טָאה ,רעכוזַאב

 ןגרָאז עלַא ןוֿפ טײקנסעגרָאֿפ ןוא ורּפָא ,טסיירט ןעניֿפעג וצ טכוזעג ןבָאה ייז

 | .גָאט ןוֿפ ןשינעגָאלּפ ןוא

 טכַארבעגטימ ןבָאה ייז סָאװ ,ןקעד ףיוא טײרּפשעגסיױא ןגעלעג ןענייז לייט

 ,לשמל ,ןװַאלס יד יװ ,סעּפורג ערעדנַא .ןֿפָאלש טוװאורּפעג ןוא ,םייה רעד ןוֿפ

 זלעֿפ רעד עװַאילָאכ .םייה רעטלַא רעד ןגעוו ןסעומש וצ טַאהעג ןרעג ןבָאה

 עשימייה ףיורעד טליּפשעגסױא טָאה ןוא לֿפײֿפ ןייז טכַארבעגטימ טָאה רעדניש

 -לעגנַאמ םעד ,טור ןטימ טדערעג טָאה וע .סעקרוזַאמ ןוא סעקלָאּפ ,סעידָאלעמ

 רַאֿפ עקּפורג ַא טלעטשעגרָאֿפ ןבָאה סָאװ ,ןװַאלס רָאּפ ַא ךָאנ טימ ןוא ,רעיירד

 *ירטנוָאק דלָא? רעד ןוֿפ ןרעסַאװ יד רעביא ןעמיווש סָאװ ,סעװטַארט ןגעוו ,ךיז

 ,לסייוו רעד רעביא ,ָאי .םעד ןָא טנָאמרעד ייז טָאה רעוויר-טסיא רעד סָאװ ןוא

 ,רעמייב טימ רעדלעוו עטקַאהעגסיוא עצנַאג ןעמיווש עגלָאװ רעד ןוא גוב םעד

 . טדערעג טָאה ןעמ .רעמוז ןצנַאג ַא ייז ףיוא טניואוו ןעמ סָאװ ,ןטילּפ ןיא ןדנובעג

 .סעקנָאל ענירג יד ףיוא עשַאּפ ףיוא טכענ יד ןיא טריֿפ ןעמ סָאװ ,דרעֿפ ןגעוו

 ,טלעג לסיב ַא ןעלמַאזנָא ןוא זיוה-טכעש ןיא רָאי ַא ןטעברַאּפָא ךָאנ לעוו'כ --

 רעדורב ןיימ ןלָאצסיױא לעװ ךיא ,ווָאכעשזרג ףרָאד םעד ןיא ,ןרָאֿפמײהַא ךיא לעװ

 ןעצ ןוא סעגרָאמ טכַא ,הלחנ סרעטָאֿפ םעד ןעמענרעביא לעװ ןוא השורי לייט ןייז

 ףיוא עװַאילָאכ טריזַאטנַאֿפ -- ,הלּכ ַא וליֿפַא טרָאד ןיוש בָאה ךיא .תומהב ּפעק

 ,טניירֿפ עשיװַאלס ענייז רַאֿפ שילגנע ףיוא ,שיסור ףיוא ,שיליופ

 רָאּפ יד םייה רעד ןיא ןבעגסיוא טסעוו ,ןֿפלעה טשינרָאג ריד טעװ סע --

 -רעד לָאמ ןייא .קירוצ ןעמוק ,םײהַא ןרָאֿפ סָאװ ,עלַא .ןעמוקקירוצ ןוא רעלָאד

 ,סע טָאה ףושיּכ ַאזַא .ריא וצ ןעמוקקירוצ וטטזומ ,טֿפול עשינַאקירעמַא יד טריּפש

 . .סור רעד טגָאז --

 ךיוא ןענייז סיקסװָארבמָאד יד .ןוֿפרעד טרעהעג ױזַא ךיוא בָאה ךיא ,ָאי --
 רָאנ ,ןענידרַאֿפ וצ טכייל ,טוג זיא עקירעמַא .ןעמוקעגקירוצ ןוא םייהַא ןרָאֿפעג
 ,טלַאק-וצ רעטניוו ןוא סייהדוצ ָאד זיא רעמוז .רעטוג ןייק טשינ זיא רעטעוו רעד

 ריד זיא לֿפָאטרַאק עשימייה ַא .קיטכיר טשינ ָאד ןסקַאװ לֿפָאטרַאק יד ןוא ---
 קיניײװ ןוא רעסַאװ ליֿפוצ ןבָאה ,סיורג-וצ ייז ןענייז ָאד .סונ ַא יו קידנרעק ױזַא
 .ןבש רעשיװַאלס רעדנַא ןַא זָא ךיז טֿפור -- ,גייט

 רעמוז ? ַאה ,סיורג-וצ לֿפָאטרַאק יד ?ַאה ,טשינ ריד טלעֿפעג עקירעמַא --
 ענישטשנַאּפ ןיא ןייז רעדיוו וטסעװ ,םײהַא רָאֿפ ? טלַאק-וצ רעטניוו ןוא סייה-וצ
 וטסמוקַאב טשינַא ,ינק יד ףיוא לַאֿפ ַא ןוא טנַאה ןיא לטיה ןטימ .ץירּפ םייב

 ! םייהַא רָאֿפ ,םײהַא רָאֿפ *! עימַאכ; :םינּפ ןרעביא טורציּפש רעד טימ ּפַאלק ַא

 -- .ןװַאלס יד ןשיווצ דימּת ךיז טניֿפעג רעכלעוו ,ירעה ייז וצ ןָא ךיז טֿפור --
 עקירעמַא זיא רימ רַאֿפ .קירוצ ןרָאֿפ וצ ןעמעוו וצ טשינ בָאה ךיא סָאװ ,טוג ,יִא

 | .טוג גונעג

 !תמא זיא ,תמא סָאװ ,ָאי --
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 טלַאה ,םיא ןעק ךיא טניז ,ױזַא רָאנ טדער רע ? ןרָאֿפ רע טעװ טשינַא --
 . .ָאד טביילב ןוא --- םייהַא ןרָאֿפ ןוֿפ ןדייר ןייא ןיא רע

 ,רעילומ םעד ןינָאט ןשיווצ חוּכיו רעכיוה ַא ןָא טייג רענעילַאטיא יד ייב
 ,סרעקעב-רעקוצ יד ,עלַאװקסַאּפ ןוא יטַאנָאד ןוא ,רענַאטילָאּפַאענ ַא זיא רעכלעוו
 סעומש רעד .ןצניװָארּפ ייווצ יד ןוֿפ ןייוו םעד ןגעוו ,רענַאיליציס ןענייז עכלעוו
 ןוֿפ טײקטמעטַאב יד ןרירטסוליא ןלָאז סָאװ ,ןטסעשז עלַא טימ טײלגַאב טרעוו
 טימ ,רעגניֿפ יד טימ ןקַאנק ַא טימ ,ןּפיל יד טימ ןעקשטָאמס ַא טימ ,ןייוו
 רעכלעוו ,עצלוש רעשטוב םעד ףיוא ןקעוו ייז זַא ױזַא ,ןעיירשעג ןוא ןֿפורסױא
 סָאד ּפָא טגָאי ,ךיוב ןֿפױא טגיל עצלוש רעקיד רעד .,לקניוו ַא ןיא טעכרָאנש
 ענדילז ךיז ןוֿפ טגָאיעגּפָא טלָאװ רע יוװ ךיז ןוֿפ רענעילַאטיא יד ןוֿפ יירשעג
 ףוס םוצ טכַאמ רע זיב ,ןייז ךַאו ןטימ טֿפמעק ןוא ףָאלש ןטימ טֿפמעק ,ןגילֿפ
 | ; ןֿפורסױא ןוא ךיז ןצעזוצֿפױא ךיז ייב ּפָא

 !טעברַא רעד וצ ךיז ןבײהֿפױא ןֿפרַאדַאב דלַאב טעװ ןעמ ,רעטעװרענָאד --
 רעד .ןדיי יד טריּפורג ןענייז דעמַאלעמ םייח ןקנַארק-טכוזדניווש םעד םורַא

 רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןוֿפ ןברק; רעלעיציֿפָא רעד זיא דעמַאלעמ רעקנַארק
 םיא טָאה ,שטיווָאמיײכ םחרבא ,קָאלב ןוֿפ טסילַאיצָאס רעלעיציֿפָא רעד ."םעטסיס
 :ץרוק םיא טֿפור ןעמ .רע טביילב לטיט םעד ייב ןוא -- לטיט ןטימ טניורקַאב

 ןעוועג ךַאֿפ םייב זיא דעמַאלעמ םייח םערָאװ ."רעסערּפ רעדורב רעקנַארק רעד;
 -ןייא טַאהעג ךיז רע טָאה טרָאד ןוֿפ ןוא --- רעּפעש-ץיוװש יד ןיא רעסערט ַא
 ,טכוזדניווש ,"טייהקנַארק עשירַאטעלָארּפ , יד טֿפַאשעג

 חוּכב טשינ ןענייז ןטֿפַאשלעזעג עשיּפָארטנַאליֿפ יד ,סעיצַאזינַאגרָא-הקדצ יד
 ןוֿפ ןטיונ יד םירָאװ .ןטיונ סרעסערּפ רעדורב םעד טימ ןבעג וצ הצע ןייק ךיז
 טלעג סָאד טשינ טגָאמרַאֿפ קרָאידװינ ץנַאג זַא ,סיורג ױזַא ןענייז דעמַאלעמ םייח
 ןיא ןקיש םישדח רָאּפ עדעי םיא ןעמ ףרַאדַאב ,סנטשרע ,ןדירֿפוצ ייז ןלעטש וצ
 םייח םירָאװ ,ןעגנערבמיײהַא קירוצ ןוא ,םוירָאטינַאס ַא ןיא ,םורד ןעמערַאװ םעד
 -ןוא-טכַא רעד ךָאנ טקנעב ןוא טנגעג עדמערֿפ ןייק טשינ טגָארטרַאֿפ דעמַאלעמ
 סָאװ ,עילימַאֿפ עסיורג ַא רעסערּפ רעדורב רעֶד טָאה רעטייוו .סַאג רעטסקיצרעֿפ
 ,דניק ַא ךָאנ טימ רָאי-וצ-רָאי ןוֿפ ךיז יז טרעמ ןייז קנַארק ןייז ןוֿפ טייצ רעד ךרוד

 ןענָאק ןטֿפַאשלעזעג עשיּפָארטנַאליֿפ יד ןוא סעיצַאזינַאגרָא-הקדצ יד סָאװ ,סָאד
 -ןא-טכַא רעד ןוֿפ קָאלב םעד ןוֿפ טליֿפרעד סע טרעוו ,ןעשטרַאטסַאנ טשינ
 רעד ,קָאלב ןוֿפ רעקנַארק רעד זיא דעמַאלעמ רעדורב םירָאװ ,סַאג רעטסקיצרעֿפ
 רעקנַארק רעד טלָאצ לּכ םדוק .קָאלב ןוֿפ רעקנַארק-טכוזדניווש רעלעיציֿפָא
 -ַארטס שטיוועלעומש .ןשטיוועלעומש טלעג-הריד ןייק טשינ רעסערּפ רעדורב
 לָאז ;סַאג ןיא סעכעבעב יד טימ ןלעטשסורַא םיא טעװ רע זַא ,עקַאט טעש
 - קָאלב רעד .רעכיז טשינ ןבעל ןייז טימ רע זיא ,ןוואורּפ רָאנ סָאד רעבָא רע
 ןטעליב טֿפױקרַאֿפ ןוא'רעטַאעט ןשידיי ןיא *טיֿפענעב, ַא טייצ-וצ-טייצ ןוֿפ טמענ
 ."םעטסיס רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןוֿפ ןברקפ םעד תבוטל רעניואוונייא יד ןשיווצ

 ןעמ .רעדורב ןקנַארק םעד ףיוא גנוטכַא טיג ,ןצרַאה ןיא טָאג טָאה סע רעוו
 עטוג לסיב ַא ּפָא ענעדיי ַא טכָאק ,ךלימ-לגייֿפ ןוֿפ רעביטש יד ןוֿפ םיא טגָארט
 ןַא רע טָאה .רעדורב ןקנַארק םוצ יָאלס ַא רעבירַא ןעמ טקיש ,ךיוי-רעניה
 וצ ,רעדורב ןקנַארק םעד קעװַא סע ןעמ טקנעש ,קילַאש םענעלָאװ ןקירעביא

 -ייר ַא זיא ,ןלַאװ יד וצ טמוק סע זַא .טלעק ןוֿפ ייס ,ץיה ןוֿפ ייס םיא ןטיהרַאֿפ

 -רָאֿפ ןקיצנייא םעד ןוא ינַאמַאט ןשיווצ רעדורב ןקנַארק םעד רעביא שינעס

 ןקנַארק םעד רעביא ,ןשטיווָאמייכ םהרבַא ,קָאלב ןיא ןטסילַאיצָאס יד ןוֿפ רעייטש
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 רעד .ײטרַאּפ ןייז תובוטל עיצַאטיגַא רַאֿפ ןצונסיוא םיא ליוו רערעדעי .רעדורב
 -מַאק-לַאװ רעד ןוֿפ "ושיא; עקיצנייא יד טעמּכ טרעוו רעסערּפ רעדורב רעקנַארק
 -רעֿפ-ןוא-טכַא רעד ןוֿפ קָאלב םעד ףיוא ןטסילַאיצָאס יד ןוא ינעמעט ןשיווצ עינַאּפ

 רעסערּפ רעדורב םעד ףיוא ןָא ,ךיז טײטשרַאֿפ ,טזייוו שטיווָאמיײכ .סַאג רעטסקיצ
 ןיא ינעמעט, סָאװ ,םעטסיס רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןוֿפ ןבױרק םעד ףיוא יו
 רעטסומ ַא יו רעסערּפ ןקנַארק םעד טרירטסנָאמעד ינַאמַאט ןוא ."ןוֿפרעד לייז ַא
 "על ַא יו סױרַא םיא טלעטש יז .ןטיונ עלַאיצָאס יד ןזייל רעגייטש ריא ןוֿפ
 ןוֿפ הלוח םעד ףיוא גנוטכַא טיג סָאװ ,עקיצנייא .יד זיא יז זַא ,זייװַאב ןקידעב
 : הריד רעד ןוֿפ ןלעטשסורַא טשינ םיא לָאז ןעמ זַא ,וצרעד טעז ןוא קָאלב

 עשירֿפ ןבָאה לָאז קָאלב רעזדנוא ןוֿפ רעדורב רעקנַארק רעד זַא ,טגרָאז רעוו;
 -ַאט רעד טגערֿפ -- *!ןעגנול עקנַארק ענייז רַאֿפ קיטיונ ױזַא זיא סָאװ ,ךלימ
 רע ןוא ןלַאװ יד רַאֿפ עדער ןייז ןיא קָאלב ןוֿפ רעלייוו יד רָאטַאטיגַא-ינַאמ
 "!ינַאמַאט, :ןײלַא ךיז טרעֿפטנע

 רעטשרע רעד טמוק רעסערּפ רעדורב רעקנַארק רעד זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ סע
 ייב ךיז טמיר ינַאמַאט םירָאװ ,ךייט םייב ףױהדינַאמַאט םעד ןוֿפ ןייז וצ הנהנ
 קָאלב םעד ןבעגעג טָאה יז סָאװ ,טידערק ריא וצ וצ סָאד טנכער ןוא ןלַאװ יד
 .רעוויר-טסיא םייב ףיוה ַא

 -ַאב סָאװ ,ךלימ שַאלֿפ רעד ןוא ךעלטסעק'ייּפש ענייז טימ ,דעמַאלעמ םייח
 םעד ןיא טכַאנ עקיציה יד ךיוא טגנערברַאֿפ ,געוו ןייז ןיא קידנעטש םיא ןטיילג
 טעבעגסיוא םיא טָאה ,ןיהַא טריֿפעגסױרַא םיא טָאה בייוו סָאד .ףױהינַאמַאט
 -ענשוד רעד ןיא םיא טלקיװעגמורַא ,ןטניה ןוֿפ ןוא טנרָאֿפ ןוֿפ טנַאװעגטעב טימ
 ןּפעש לָאז רע זַא ,רעכיט טימ םיא טקעדַאב ןוא קילַאש ַא טימ ץיה רעקיד
 ,טֿפול עשירֿפ

 ךיז טלַאה רעכלעוו ,שטיווָאמײכ םהרבא קידנעטש ךיז טניֿפעג םיא ןבעל

 ,רעסערּפ רעדורב ןקנַארק םעד ןוֿפ רעגרָאזרַאֿפ םעד רַאֿפ
 -ינַאמַאט ןיא טכַארבעגסױרַא ןוא עיידיא עכעלקילג יד טַאהעג רעוװ טָאה סע

 ףיוה רעד טכליה טציא .ךעלקיטש עשינזח ףיורעד ןליּפש וצ ןָאֿפָאמַארג ַא ףיוה
 ,םעד וצ וצ ךיז ןרעה עלַא סָאװ ,"ונּכלמ וניבָאא סטַאלבנעזָאר עלעסָאי ןזח טימ
 טשינ לָאמ ןייק טקעמש סָאװ ,שטיוװָאמייכ םהרבא ,קָאלב ןוֿפ לַאקידַאר רעד וליֿפַא
 -לטימ ןרעטצניֿפ ןוֿפ ןבױלגרעבָא ןַא; רַאֿפ עיגילער טלַאה ןוא ןײרַא לוש ןייק ןיא
 רע .ךעלקיטש עשינזח סטַאלבנעזָאר עלעסָאי ןוֿפ טּפַאכרַאֿפ ךיוא טרעוו ,"רעטלַא
 טשינ םיא לָאז ןעמ ידּכ ,רעטנענ ןעמוקוצ טשינ לי ,סנטייוו רעד ןוֿפ ךיז טיירד

 טשינ עקַאט ךיז ןָאק רע .תוליֿפּת יד ןוֿפ האנה ךיוא טָאה רע זַא ,ןייז דשוח
 ,טֿפַאשקנעב ַא םיא ןיא ףיוא טקעוװ עמיטש עקידנענייוו סטַאלבנעזָאר ןזח : ןֿפלעה
 טמוק רע .טולב עשידיי סָאד םיא ןיא ףיוא טקעװ ,ןרָאי עגנוי ענייז ןוֿפ תונורכז
 ןרעה סָאװ ,ןדיי לדער םעד ןיא ןײרַא ךיוא ךיז טלעטש ןוא רעטנענ לָאמַא סָאװ
 ןוא םזילַאקידַאר ןלעיציֿפָא ןייז ןיא וליֿפַא טסעגרַאֿפ רע .תוליֿפּת יד וצ וצ ךיז
 :טבילַאב רעדנוזַאב םיא ןענייז סָאװ ,ךעלקיטש עשינזח ןֿפורסיױא ןָא טבייה

 ,"ףקוּת הנתנוא סטַאלבנעזָאר ןזח ןרעה רימָאל ,ונָא --

 ,םיא ןעמ טגערֿפ -- 1 "ףקוּת הנתנוא ןוֿפ האנה טָאה ריא ? ריא ,שטיוװָאמיײכ ---
 ןביולגרעבָא רעכעלרעטלַאלטימ ,שינרעטצניֿפ ןוא עקַאט סע זיא עיצקַאער --

 יז ,עמיטש סטַאלבנעזָאר ביל טרָאֿפ בָאה ךיא זַא ,ןוט ךיא לָאז סָאװ רָאנ ,ךיוא
 ,טמעשרַאֿפ רע טגָאז --- ,סיז-רעקוצ ךָאד זיא
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 ףיוא ,סונּכלמ וניבָא יד ,סֿפקוּת הנתנו יד ,ךעלקיטש עשינזח יד ןקעוו לייוורעד

 טרעהרעד סע .חוּכיוװ רעייז ןריֿפ וצ רענעילַאטיא יד ןרעטש ןוא עקידנֿפָאלש יד

 : סעּפורג יד ןוֿפ ךיז
 !טיא ּפַאטס --
 ,לוק סעצלוש ךיז טרעה -- !ןֿפָאלש טזָאל ,ןדיי ---
 ,ןרעה טשינ טסנָאק -- עמיטש ַא שירעלעֿפַאב סיוא טיירש -- !טעיַאוװק ---

 : .טַאלבנעזָאר רָאטנַאק זיא סָאד
 טנעקרעד ןעמ : ןייא ךיז ןליטש ןוא עמיטש עשירעלעֿפַאב יד סיוא ןרעה עלַא

 !טדערעג טָאה ,ינָאלַאמ לקיימ לקנָא ,טקירטסיד ןוֿפ "ןַאטיּפַאק, רעד זַא ,ריא ךרוד
 / ,רעמַאק ַא ןוֿפ טנַאו ַא ייב ,ףיוה ןיא לקניוו ןייז טַאהעג טָאה ףלָאװ-השמ

 "עגקעװַא ןוא לוטשןדילַאװניא םעד ןיא ןוז ןייז ןיהַא טריֿפעגוצ טָאה רע סָאװ
 ןצעזקעװַא טואורּפעג רע טָאה ןײלַא .רעוויר-טסיא םוצ םינּפ ןטימ םיא טלעטש

 | .טנַאװ רעד ףיוא ּפָאק םעד קידנענעלנָא ,םיא ןבעל ןייטש ַא ףיוא ךיז

 קידהיחמ ַא זיא סע .ןוז ןיימ ,ןֿפָאלשוצנייא ךיז ימ ןוא ןגיוא יד ךַאמרַאֿפ ---

 ,לטניוו
 םעד בָאה.ךיא ןעוו ,ָאד טשינ .ךיוא םייה רעד ןיא ךָאד ךיא ןָאק ןֿפָאלש --

 ?ייז ךיא בָאה ןעוו .ןגיוא עניימ רַאֿפ ןֿפָא ןרעטש יד ןוא למיה

 ןֿפורעגנָא ךיז ןוא ןוז םעד רַאֿפ טמעשרַאֿפ לסיב ַא ךיז טָאה ףלָאװ-השמ

 : ןריולרַאֿפ
 ָאד זיא סע זַא ,טנָאמרעד סע .ןוז ןיימ ,טוג זיא ןירַא למיה ןיא ןקוק --

 "לא דובּכ םיַרּפסמ םימשה; :טגָאז םיליהּת רעד יוװ ױזַא .טלעוו רעד ףיוא טָאג ַא

 .טָאג ןוֿפ דובּכ םעד ןלייצרעד ןעלמיה יד --

 -- יהיאר רעודנוא ןוֿפ עיזוליא ןַא זיא סע .ָאטשינ ןענייז ןעלמיה ןייק --

 | .ןוז רעד טגָאז

 רימ סָאװ ,סָאד זיא סָאװ ןוא ? ָאטשינ ןענייז ןעלמיה ןייק ,טסייה סָאװ -- |

 ?ּפעק ערעזדנוא רעביא זעעז
 ,ץלַא זיא סָאד .סנקלָאװ יד רעֶביא ןרעטש ענלצנייא ןוא סנקלָאװ ןעעז רימ --

 .ָאד זיא סע סָאװ ,ץלַא זיא סָאד ןוא ,ןעעז רימ סָאװ

 ? טסייה יו ---=|
 םעד ןיא .זרעווינוא רעד ,ללח רעסיורג ַא ָאד זיא סע זַא ,טסייה סע --

 ךיז ןעיירד סָאװ ןטלעװ-ןרעטש ענלצנייא רָאּפ ַא םורַא ןעלדנַאװ זרעווינוא

 רָאּפ ַא יװ רעמ סיוא טשינ ןכַאמ ןעמַאזוצ עלַא רָאנ ,ןרעדנַא םעד םורַא רענייא

 .ןקעב ןסיורג ַא ןיא סעברַא
 וּפָאק ןיימ רעביא טא סע זַא עז ךיא סָאװ ,סָאד ? ןעעז דימ סָאװ ,סָאד רעבָא --

 : ...ןרעֿפס ןוֿפ ליּפש ַא זיא סָאד --

 ? טָאג טניואוו ואוו ,למיה ןייק ָאטשינ רעדיוו זיא סע זַא ,ױזַא ביוא ---

 "נוא ןיא רע טניואוו ,טָאג יו סנױזַא סעּפע ָאד זיא סע זַא ...טָאג ,טָאג --

 .טָאג ןייק ָאטשינ זיא ,רעצרעה ערעזדנוא ןיא ץוחַא .רעצרעה ערעזד

 : טכַארטעג ךיז רע טָאה ץרַאה ןיא .ןוטעג ץכערק ןרעטיב ַא טָאה ףלָאװ-השמ

 רעבָא -- "1 ןוז ןיימ ,וד רעדייא טָאג ןוֿפ דסח םעד רעמ ןבָאה ףרַאדַאב רעוופ

 | : רע טָאה טגָאזעג
 ?אזָאניּפש ןיבר ןייד ייב ,טנרעלעג סָאד וטסָאה ןעמעוו ייב ---

 ?ַאזָאניּפש ןיבר ןיימ טימ רעמ רעד זיא סָאװ ---

 .סרוקיּפַא ןַא ןעוועג זיא רע זַא ,טגָאז ןעמ ---
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 עלַא ןוֿפ שטנעמ רעטסקיביױלג רעד ןעוועג זיא אזָאניּפש זַא ,ןיימ ךיא --
 טָאה סָאװ ,שטנעמ רעד .ייז ןגעוו טנעיילעג בָאה ךיא סָאװ ,עטנרעלעג עשידיי
 טייקכעלטעג רעד ןָא טָאה ןוא טייקכעלטעג יד ןוא הריצי עצנַאג יד ןעוועג ללוּכ
 !רעקיביולגמוא ןַא ןייז שטנעמ ַאזַא ןָאק -- ,ץנעטסיזקע ןייק טזָאלעגוצ טשינ
 ןַא זיא ,הדובע רעכעלטעג ַא וצ ןבױהעגֿפױא עיצקנוֿפ עדעי טָאה סָאװ ,רעד
 רע .ןעק ךיא סָאװ ,ןימאמ רעטסערג רעד ןעוועג זיא אזָאניּפש ? רעקיבױלגמוא
 .הדובע רעדעי ןיא ,ןשטנעמ ןדעי ןיא ,םוטעמוא טָאג ןעזעג טָאה

 -השמ ךיז טרעדנואוו -- .ןוֿפרעד טסואוועג טשינ בָאה ךיא ,ױזַא ,ױזַא ---
 : םירֿפס עקילייה יד ןיא ןבירשעג טרעװ סע יװ טקנוּפ ךָאד סע זיא -- .,ףלָאװ
 ,דובּכ ןייז טימ לוֿפ זיא דרע עצנַאג יד -- "ודובּכ האלמ ץראה לּכ;

 עניילק עכעלטיידַאב-טשינ ַא זיא סָאװ ,ןילַא דרע יד רָאנ סעּפע סָאװ רַאֿפ ---
 ?ןרעטש יד ןענייז סָאװ ןוא ? ןענוז ןענָאילימ ,ןענָאילימ ןשיווצ ןוֿפ עטענַאלּפ
 ? רערעדנַא רעדעי יװ ףַאשַאב ןייק טשינ

 יד; :ןבירשעג זדנוא ייב טייטש סע יוװ יױזַא עקַאט ךָאד טסייה סָאד --
 -החגשה ןיא ,ןוז ןיימ ,רימ גָאז ."טנעה ענייז ןוֿפ ףַאשַאב רעד ןענייז ןרעטש
 ?ַאזָאניּפש ןייד ,טביולגעג רע טָאה תיטרּפ

 ? תיטרּפ-החגשה זיא סָאװ ---

 רעד ,שטנעמ רעד ןוא -- ,שינעֿפעשַאב ןדעי טימ ּפָא ךיז טיג סָאװ ,טָאג ---

 רעד רעטנוא טייטש ,םיקלאיםלצ ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא סָאװ ,הריציה-ריחב
 .ןגעוו ענייז עלַא טכיר עכלעוו ,החגשה רעכעלטעג

 סָאװ ,םעד טימ ךיז ןבעגוצּפָא רָאנ ןוט וצ רעמ טשינרָאג טָאה טָאג ,סָאװ ---
 !ןעמעלַא ךָאנ ,שטנעמ רעד זיא סָאװ ? גָאטימ ףיוא טנייה ןסע ןלָאז ךיא ןוא וד
 סָאװ ,לוטיב טימ ךיז ןיא ןעטיינ טלכיימש -- ,רערעדנַא רעדעי יו םערָאװ ַא
 ,דייר ענייז ןוֿפ ןָאט םעד ןיא סע טרעה ןעמ

 טשינרָאג עקַאט זיא שטנעמ רעד !טָאג ןוֿפ טייקסיורג יד ךָאד זיא סָאד --
 סָאװ -- ??ונרכזת יּכ שונא המ; :טגָאז םיליהּת רעד יוװ ױזַא ,טשינרָאג טימ
 לש ונובר רעד .ךיז טיג ךָאד ? םיא ןָא ןעקנעדעג טסלָאז וד זַא ,שטנעמ רעד זיא
 ןייז טכיר ,ןבעל ןייז ןוֿפ טונימ עדעי םיא ףיוא גנוטכַא טיג ,םיא טימ ּפָא םלוע
 רעדנוזַאב שטנעמ רעדעי רָאנ ,שטנעמ ןימ רעצנַאג רעד רָאנ טשינ .טָארט ןדעי
 ,האירב עדעי רָאנ ,שטנעמ רעד רָאנ טשינ ןוא :החגשה ןייז רענוא טייטש
 טייטש לוערג ןדעי רעטניה זַא ,טגָאזעג ןבָאה םימכח ערעזדנוא .לזערג רעדעי
 חבש האירב עצנַאג יד ּפָא טיג רַאֿפרעד .ןסקַאװ לָאז סע זַא ,סע טיונ ןוא ךאלמ ַא
 ,לגױֿפ רעד ןוא ,טָאבעג סטָאג אלממ זיא ,טסקַאװ סָאװ ,לזערג סָאד .טָאג וצ

 ןּפָארט רעד יװ ןרעטש רעֶד ,ןיילק ןוא סיורג .טָאג רַאֿפ רָאנ טגניז ,טגניז סָאװ
 סָאװ ,לטעלב ןייק ָאטשינ זיא סע .טָאג ןוֿפ ןובשח ןיא ןיירַא טמוק ץלַא ,םי ןיא
 -ַאב טשינ סע טוט ןוא םעד ןוֿפ טשינ סייוו טָאג סָאװ ,םיוב ןֿפױא ךיז טגעוװַאב
 ָאטשינ זיא סע ןוא .טָאג וצ טרעהעג ,ןֿפַאשַאב טָאה טָאג סָאװ ,ץלַא לייוו ,ןגעוו
 זַא ,סיוא אליממ ןיוש טמוק --- ,טָאג ןָא אצמנב ךַאז ןייק ןייז טשינ ןָאק סע ןוא
 ,טגָאזעג ןבָאה םימכח יד יװ ,טָאג ןיא זיא ץלַא

 -רָאג םיא ןוא דייר עשיטסַאיזוטנע סרעטָאֿפ םעד טרעהעגסיוא טָאה ןוז רעד
 רעטָאֿפ רעד רעבָא ןעוו .ךיז ןיא טלכיימשעג רָאנ טָאה רע .טרעֿפטנעעג טשינ
 : רעטכעלעג טימ ןֿפורעגנָא ךיז ןוז רעד טָאה ,"םימכח? טרָאװ סָאד טנָאמרעד טָאה
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 רעד זַא ,טגָאז אזָאניּפש סרוקיּפַא רעד סָאװ ,סָאד דלַאב ןיוש ךָאד זיא סע ---
 ,םימכח ענייד ןביירשוצ רָאנ סע טסליװ וד ןוא ,טָאג זיא ףַאשַאב רעצנַאג

 רע סָאװ ,ץלַא ? סיינ טגָאזעג סעּפע טָאה אזָאניּפש ןייד זַא ,עקַאט טסניימ ---
 טָאה -- ,םיא רַאֿפ טגָאזעג טַאהעג ןיוש םימכח ערעזדנוא ןבָאה ,טגָאזעג טָאה
 ,ריֿפסיױא ןטבילַאב ןייז וצ סעומש םעד טכַארבעג ףלָאװ-השמ

 .1םימכח ענייד טימ ןָא רעדיוו ןיוש טסבייה ,ַאהַא --

 לָאז סע סָאװ -- ,טלעוו רעד ףיוא ךַאז ןייק ָאטשינ זיא סע ,ןוז ןיימ ,ָאי --
 ,טרָאװ םענייא טימ -- ,טֿפַאשנסיװ ןיא ייס ,עיֿפָאזָאליֿפ רעד ןיא ייס -- ,ןייז טשינ

 ערעזדנוא ןיא ןעניֿפעג טשינ ךיז לָאז שרוש ןייז זַא ,ןייז טשינ לָאז סע סָאװ |
 ןיא רעדָא רהוז ןיא ,שרדמ ןיא ,ארמג רעד ןיא .ך"נּת ןיא --- ,םירֿפס עקילייה
 טָאה יניס גרַאב ןֿפױא זַא ,טגָאזעג ןבָאה םימכח ערעזדנוא ,רֿפס-הלבק רעדנַא ןַא
 סָאװ ,םישודיח עלַא רָאנ ,תורבדה-תרשע יד רָאנ טשינ ןוניבר השמ ןבעגעג טָאג
 ןֿפױא ןהשמ ןבעגעג טָאג ןיוש טָאה ,ןייז שדחמ לָאמַא טעװ םכח ַא רעדָא בר ַא
 זיא ןוא -- םירֿפס עקילייה ערעזדנוא ןיא ךיז ןעניֿפעג תומכח עלַא .יניס .גרַאב
 ,םירֿפס יד ןיא ןיוש סע טייטש ,ןאזָאניּפש ןייד ןיא סטוג ָאד סעּפע

 ,טייטש ךעלכיב יד ןיא סָאװ ,רעדיוו ךימ וטסגערֿפ סָאװ רַאֿפ ,ױזַא ביוא --
 ? םירֿפס עקילייה יד ןוֿפ ץלַא ןיוש סע טסייוו וד זא

 עקיטנייה יד ,ןסייוו ייז קינייוו יוװ ןסיוו וצ עװַאקישט זיא סע .,ױזַא טָאלג --
 , ,םימכח

 -רָאֿפ זיא סָאװ ,סעומש - רעשיֿפָאזָאליֿפ רעדעי טקידנעעג ךיז טָאה ױזַא ןוא
 ןוז ןוא רעטָאֿפ ןשיווצ ןעמוקעג

 : ןוז ןייז וצ ןֿפורעגנָא ךיז רעטָאֿפ רעד טָאה םורַא לייוו ַא ןיא רָאנ

 ןיא יו ,םירֿפס עשידיי יד ןיא ךיז טסֿפיטרַאֿפ וד ןעוו ,ןתנ ,רימ יולג --
 ץינוצ רעמ ךיוא ריד טלָאװ סע .ןֿפלָאהעג רעמ ריד סע טלָאװ ,ןַאזָאניּפש ןייד

 .ןעמוקעג
 ?ןרעוװ וצ בר ַא ?סָאװ וצ -- .רעקנַארק רעד טגערֿפ ? ןעמוקעג ץינוצ ---

 ךָאד זיא הנומא יד ? ןבָאה הנומא ןעמ ףרַאדַאב ,ןרעוו וצ בר ַא ידּכ רָאנ --
 רעוו ןוא .ןוחטב ןוא גנונעֿפָאה ןשטנעמ ַא טיג סָאװ ,טלַאהנָא רעקיצנייא רעד
 טקרַאטשעג ףלָאװ-השמ ךיז טָאה -- ?ןוז ןיימ ,וד יו רעמ ךָאנ סע ףרַאדַאב
 .רעטרעוו יד טגָאזעגסױרַא ןוא

 -ןרעטש סָאד ,ןײרַא למיה ןיא טקוקעג ,לייוו ַא ןגיוושעג טָאה רעקנַארק רעד
 ןעלסייוו יד ,םינּפ ןלעדייא ןטכיילבעגסיוא ןייז ףיוא ןייש ַא ןֿפרָאװעג טָאה טכיל
 ,טייקסייוו רעקנַארק ַא טימ טצנַאלגעג ךעלריטַאנמוא ןבָאה ןגיוא ענייז ןיא

 ,ליומ ןטמירקרַאֿפ סרוחב םעד ןוֿפ רעטכעלעג ַא טרעהרעד ךיז טָאה גנילצולּפ

 טימ שידיי ןיא רעטרעוװו יד טגָאזעגכָאנ רע טָאה -- ,ןוחטב ,גנונעֿפָאה --
 | ?ןעמעוו ןיא -- .רעטכעלעג ןשירעטסיה ַא

 ,ןוז ןיימ ,טָאג ןיא --

 ,טלמַאטשעגסױרַא הוחב רעד טָאה -- ,ָאטשינ זיא סע --

 שיגרענע ףלָאװהשמ טָאה -- !ָאד ןיא סע ,ָאד זיא סע ,ָאד זיא סע --
 ,טנָאטַאב

 ,טנייֿפ םיא ךיא בָאה ,טָאג ַא ָאד ָאי זיא סע ביוא --
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 ,ןוז ןיימ ,;ױזַא טשינ דער --

 ? טשינ סָאװ רַאֿפ ---

 ,טגערֿפעגרעביא רעטָאֿפ רעד טָאה --- ? טשינ סָאװ רַאֿפ --

 ,טגערֿפעגרעביא רעדיוװ ןוז רעד טָאה -- ?טשינ סָאװ רַאֿפ ,ױזַא עקַאט --

 .ןגיוושעג ןוא טכַארטרַאֿפ ךיז טָאה ףלָאװ-השמ
 סַאג יד ךָאנ זיא ,לבלעוועג ןייז רַאֿפ ןוז ןייז טריֿפעגוצ טָאה ףלָאװ-השמ ןעוו

 יד .טעּפש רעייז ןעוװעג ןיוש זיא סע שטָאכ ,ןשטנעמ טימ קידעבעל ןעוועג
 ןעניֿפעג וצ ,ןבוטש ערעייז ןיא ןייגוצנײרַא טַאהעג ארומ טושּפ ןבָאה ןשטנעמ
 טקיײװעגכרודַא ןעוועג זיא טנַאװעגטעב סָאד .טנעוו ריֿפ עטציהעגנָא יד ןיא ךיז
 ןבָאה ןשטנעמ יד ןוא ,טֿפול רעד ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,טײקטכיײֿפ רעד ןוֿפ
 ןוא ןרַאוטָארט עטרַאה יד ןוֿפ טייקמעווקַאב-טשינ יד ןגָארטרַאֿפ טשרעביל
 ןענייז ערעדנַא ,ןֿפָאלשעג ןענייז לייט .ןצַארטַאמ עטכיײֿפ יד רעדייא ּפערט-רעייֿפ
 ןבָאה ערעדנַא ךָאנ ,םיטש רעקירעדינ ַא טימ טדערעג ןבָאה ,ןעוועג קידעכַאוװ
 ןגָארטעג ךיז טָאה וינעווע רעטשרע רעד ןוֿפ .ןרַאוטָארט יד ףיוא טיירדעג ךיז
 רעד .ןיא ןעגנַאגעגנָא טרָאד זיא סָאװ ,גנוגעװַאב רעקידעבעל רעד ןוֿפ ָאכע ןַא
 ,העש רעטעּפש

 יזוֿפוע ענייז ןטלַאהעג טָאה שטיוועלעומש ואוו .רעביאנגעק זיוה םעד ןוֿפ
 ,רעניה סנטסַאק טימ ןרוֿפ עקידנרָאֿפנָא ןוֿפ ײרעקסַארט ַא ןגָארטרעד ךיז טָאה
 ,גָאט ןוֿפ טייוו טשינ ןיוש זיא סע זַא ,ןבעגעג ןסיוו וצ ןיוש טָאה סָאװ

 ןטגײלעגנעמַאזוצ ןייז ףיוא ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה ףלָאװ-השמ ןעוו ,רעטעּפש
 טכַאמרַאֿפ רע טָאה ,רעגעלעג סנוז ןייז ןבעל טלעטשעגֿפױא טָאה רע סָאװ ,לטעב
 טָאה ,ףָאלש ןרַאֿפ עמש-תאירק טמורבעג ןבָאה ןּפיל ענייז תעשב ןוא ,ןגיוא יד
 : ןוז ןייז רַאֿפ הליֿפּת ַא ןטעבעג ץרַאה ןייז ןיא רע

 ןֿפלעה טשינ םיא וטסליו ןוא !םיא ףיוא תונמחר בָאה ,םלוע-לשדונוברע

 ןבָאה שטָאכ לָאז רע זַא ,ריד ךָאנ רעגַאב ַא ץרַאה ןייז ןיא ןיירַא שטָאכ ביג
 ,?קילגמוא ןרעווש ןייז ןיא םויק ַא ןוא קוזיח ַא

 ,ללח ןיא ןענַאטשעג ץלַא ךָאנ ,הקסֿפה ןָא ,ץיה יד זיא ,גָאטנָאמ ,סנגרָאמוצ
 עצנַאג ַא ןשטנעמ יד טקיניײּפעג טָאה סָאװ ,ערַאּפ רעקידעקיטש ַא טימ ןדָאלעגנָא
 רעטייוו קידתונמחרמוא ןָא ןגרָאמירֿפ ןוֿפ המימח עקידגָאטנָאמ יד טָאה ,טכַאנ
 ךרוד ,ןעוו רַאֿפ ַא ןָא ןוא סָאװ רַאֿפ ַא ןָא ייז ןסָאגַאב ,המהב ןוא ןשטנעמ ןסימשעג
 -סיוא טָאה טייקידימ יד ,סייווש ןקיטסגנַא טימ ,ןעמעטָא ןזיולב ןוֿפ טעברַא רעד
 זיא ךָאד ןוא .עיגרענע עדעי טמיילעג ןוא רענייב יד ןוֿפ ךרַאמ םעד טנקירטעג
 ,סיֿפ יד ףיוא ןענַאטשעג סַאג עטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא עצנַאג יד

 ןייז ןעלקיוואוצסיוא טַאהעג טייצ ךָאנ טָאה גָאט רעד רעדייא ,ןָא ןעניגַאב ןוֿפ
 רעזייה-טנעמענעט יד ןוֿפ רעטצנעֿפ ענעֿפָא יד ךרוד טָאה ,טײקידעֿפרש עלוֿפ
 ַא ,טײקטכײֿפ רעקידענשוד רעד טימ םענייאניא ,ךיז ןסיײרנײרַא ןעמונעג ןיוש
 רעביא סיֿפ-ןדרעֿפ עטעװָאקַאב עקרַאטש ןוֿפ ןּפַאלק ַא ,רעדער ןוֿפ ײרעקסַארט
 ןסקָא ,שײלֿפ ךעלטייז עקידנעגנעה טימ רענעגעוו .סַאג ןוֿפ ןייטש-ריקורב םעד
 -שיײלֿפ ןוא רעזייה-טכעש יד ןוֿפ ןרָאֿפּפָא ןייא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה ,רעבלעק ןוא
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 טימ טנַאּפשעג ,ריב רעסעֿפ טימ רענעגעוו ,ךלימ ןענַאק טימ רענעגעוו .ןרעגַאל
 גייצנירג ןוא טכורֿפ טימ רענעגעו ,לעמ טימ רענעגעוו ,דרעֿפ-ןזיר עקיטכעמ
 ןוא ןטייז עֶלַא ןיא רעוויר-טסיא םעד ןוֿפ ןָא ןעניגַאב ןוֿפ ןגיוצעג ךיז ןבָאה
 יירעּפירקס ןוא שינעגזַארב ,יירעשטיר רעטשימעג טימ טֿפול יד טכַאמעג לוֿפ
 ןּפַאלק ,עקידנגרָאמירֿפ סָאד ןעמוקעגוצ זיא םעד וצ .ךעלב ןוא ץלָאה ,ןזייא ןוֿפ
 ,עּפמָאּפ-רעסַאװ רעד ןוֿפ ןעלזיר עמענעגנָא סָאד ,ןענַאק-טסימ ענעכעלב יד ןוֿפ
 -גיא ,ןייטש-ריקורב ןטילגעגנָא םעד םָארטש ןקידנליק ַא טימ ןשַאװעג טָאה סָאװ
 ןוא רעיוא סָאד סָאװ ,גרַאװנסע ןטרעגיילעגוצ ,טסימ ןוֿפ תוחיר יד טימ םענייא
 טשינרָאג ןיוש טָאה ןעמ זַא ,םעד וצ טניואוועגוצ ױזַא ןרָאװעג ןענייז זָאנ יד
 .טריּפשעג טשינרָאג ןוא טרעהעג

 טּפעלש ףלָאװ-השמ .סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ףיוא טשינ טור רענייק
 ריט רעד רַאֿפ םיזעב ַא טימ ךָאנרעד טרעק ; רעלעק ןוֿפ תורוחס-ירעסָארג סנטסַאק
 ךָאנ ןסעגרַאֿפ טַאהעג טָאה רע סָאװ ,ּפָאק ןֿפױא לּפַאק ַא טימ ,לבלעוועג ןייז ןוֿפ
 ןסיורג םייב ךיז טערָאּפ ,בייוו ןייז ,הרובד .ןענעװַאד ןטּפַאכעגּפָא-לענש םעד ןוֿפ
 סיוטש ַא טימ ןָא ירֿפ ץנַאג ןוֿפ זיא גניווריוא רעניילק רעד ,םָארק ןיא ןטסַאק-זייא
 טרַאקשוּפ ַא ןבעל ,רעטָאֿפ ןוֿפ הבנגב רעלעק ןיא יז טלַאה רע סָאװ ,הרוחס-טינש
 .וינעווע רעטשרע רעד ףיוא

 לייט ,טלַא ןוא גנוי ,זײװסעטּפָאכ ןשטנעמ סױרַא ךיז ןטיש רעזייה עלַא ןוֿפ
 ,דרעב ןוֿפ ץָארּפש ןקיגָאט-יירד-ייוצ ַא טימ בור'ס ,ךיז ןריזַארוצּפָא טַאהעג טייצ
 טימ ןֿפױל ,ףָאלש ןָא טכַאנ רעגנַאל 'ַא ןוֿפ ןגיוא עטיור ענעלָאװשעגנָא טימ עלַא
 -נָא ןטּפַאכעגּפָא םעד ןעגנולשרַאֿפ טַאהעג ןבָאה ייז יו שינעלייא רעבלעז רעד
 ףיוא טרעדוּפַאב ,רעבייל ענעזָאלבעגנָא ,ןּפיל ענעֿפָאלעגֿפױא טימ ךעלדיימ ; ןסייב
 ץֶלַא .טנעה יד ןיא ךעלקעּפ-"שטנָאלע טימ ,ןקַאב יד ןוא רעזענ יד דניוושעג
 -ייל עכעלשטנעמ טימ ןעגנַאהַאב ןענייז וינעווע רעטשרע רעד ףיוא ןעײװמַארט
 לָאז ןעמ זַא ןרעדנַא ןָא סנייא ךיז טלַאה ןעמ ,ןעמַאזוצ ךיז טקירד ןעמ .רעב
 רעקידנגרָאמירֿפ רעד ןיא טגָאי סָאװ ,יַאװמַארט םעד ןוֿפ ןלַאֿפרעטנורַא טשינ
 ,יירעגנילק ןוא שינעגזַארב ,טעּפמיא ןרעדנוזַאב ַא טימ "עדנוטש:שַאר;

 ןוֿפ סױרַא ןעמָארטש סָאװ ,ןסַאמ יד וצ קע ןייק ןוא ףוס ןייק טשינ טמענ סע
 קע ןייק ןוא ףוס ןייק טשינ טמענ סע :וינעווע רעטשרע רעד וצ ןסַאג עלַא יד

 -נַאטס-" לע, יד רַאֿפ .ןשטנעמ טימ עטּפָארּפעגנָא ,ןעיַאומַארט עקידנֿפױל יד וצ
 "שערעמ טימ יו טקעדַאב סָאג עצנַאג יד זיא וינעווע רעטייווצ רעד ףיוא סעיצ
 טונימ ַא ןיא ; ָאד ייז ןענייז טונימ ַא רָאנ .עסַאמ-ןשטנעמ רעטכידעג ַא טימ סעק
 ןוא ליומ ןקידארומ ַא טנֿפעעגֿפױא טלָאװ דרע יד ךיילג ,ייז ןדניװשרַאֿפ םורַא
 עיורג-סייוו:טױר-ץרַאװש עיינ ,תונחמ עיינ ןָא ךיז ןטיש דלַאב .ןעגנולשעגנייא ייז
 -גָאטס "לע; יד ןוֿפ ןרעיוט ענעֿפָא יד ךרוד ןעגנולשרַאֿפ ךיוא ןרעוו וצ ,ןקעלֿפ

  ןייא ,היח ענרעזייא ןַא יו ,ךרודַא ךיז טסייר ,ּפעק יד רעביא ,ןביֹוא ןוא .סעיצ
 סָאװ ,שער ןקידעכַארק ןטימ ּפעק יד טרעכעל ןוא ,רערעדנַא רעד ךָאנ ןַאב-?לע; -

 םעד ןוֿפ ,ץֿפיז ןרעווש םעד ןוֿפ ןוא -- ,ןסלער ענרעזייא ףיוא ןָא טכַאמ דָאר
 טָא טרָאד ךיז טלעטש היח ענרעזייא ןַא ןעוו ,טוט עיצנַאטס-"לע, יד סָאװ ,רעטיצ
 טליֿפרעד ,ןשטנעמ עסַאמ עשירֿפ ַא ןעגנילשרַאֿפ וצ יירעשטיר ַא טימ לייוו ַא ףיוא
 יד רעביא ןריֿפ ןענָאגַאװ יד סָאװ ,סרעּפרעק-ןשטנעמ עטגנערדעגיגנע יד ןעמ
 סָאד ,ךַאד רענרעזייא ןַא יו  .ןלעטשרַאפ עכלעוו ,ךייח רעד ןיא ןגעוו ענרעזייא
 .וינעווע רעד ןוֿפ טכיל
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 "יא

 סנטצעל ,טעברַא רעד ןיא טנַאּפשעגנײא גָאטנָאמ רעד טָאה רעדניק יד וליֿפַא
 ףיוא ןעוועג םחרמ ךיז ,ןעמולב עכעלטסניק טריצודָארּפ סָאװ ,עמריֿפ ַא טָאה
 ,עיצַאקַאװ תעב ,טייצ-רעמוז ףיוא ןבעגעגמיײהַא ייז ןוא עמערָא יד ןוֿפ רעדניק יד
 -ַאלקָארּפ עמריֿפ יד טָאה ,"הכאלמ עגנירגא ַא זיא סע .ןעמולב ןכַאמ וצ טעברַא
 טעברַא רעדניק ןבעג וצ .רעדניק ןוֿפ ןרעוו ןָאטעג טוג רעייז ןָאק סָאװ ,טרימ
 -ןעױרֿפ ןוֿפ ןטנַאקירבַאֿפ ,קרָאי-וינ ןוֿפ תאלוח סָאד ןרָאװעג דלַאב זיא םייהַא

 רעדניק עמערָא יד טגרָאזַאב סרָאטקַארטנָאק ךרוד ןבָאה ,רעדמעה ןוֿפ ,רעדיילק
 רעד ןוֿפ ןבירטעג ,סעילימַאֿפ יד ,טעברַא-םייח רעקידרעמוז טימ קרָאי-וינ ןוֿפ
 ןענייז דײרֿפ ןוא דניק .טעברַא רעד ןיא רעדניק יד טנַאּפשעגנייא ןבָאה ,טיונ
 .סַאג רעד ןוֿפ ןדנואושרַאֿפ

 ,סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ןוֿפ גנולײװרַאֿפ ןוא ליּפש זיא טקידנעעג
 עקידנכַאל ןקור ןייז ףיוא טשינ ןיוש טגָארט רע ,"דרעֿפ-קריצ, סיוא זיא ינָאטנַא
 ,טציא טּפעלש רע .סעגנעטס עטרילָאק טימ טריצעגסיוא ךעלּפעק טימ סניסעצנירּפ
 -ַאשז עטלַא ,טומָאכ םענעבירעגּפָא ןַא טימ ןגָאװ-קנָאשזד םעד ןיא טנַאּפשעגניײא
 -סױרַא ,סעניר ענעניצ ,ןרער רעקיטש ,ןענַאק ענעכעלב ,ןטעב ענרעזייא עקידרעוו
 ערעייז ,רעווש טמעטָא ,גילעז סָאבעלַאב ןייז יו ,רע .סנוויוא-ןילקנַארֿפ ענעֿפרָאװעג

 ןוֿפ רָאנ ,טעברַא רערעוװש רעד ןוֿפ טשינ --- סייווש טימ ןסָאגַאב רעבייל סנדייב
 ,גָאט ןיא רעטעּפש יו רעקידתונמחרמוא ךָאנ ןגרָאמירֿפ ןיא זיא סָאװ ,המימח רעד

 ןישַאמ-טֿפיל ַא סָאװ ,עקלעבןזייא ןַא ףיוא טציא ךיז טגיוו רעילומ רעד ינָאט

 ַא ןוֿפ קָאטש ןטסקיצנַאװצ:ןוא-ריֿפ ןטקידנעעג:טשינ םעד וצ ףױרַא יז טיצ
 יז טעז ןוא עקלעב יד טעוועריק ינָאט .ןעיוב ןיא ךיז טלַאה סָאװ ,רעצַארקלמיה
 ּטָאק ןייז .טרעהעג יז ואוו ,עדייבעג רעד ןוֿפ קע-לקניוו םעד ןיא ןסַאּפוצנײרַא
 יד ואוו ,סַאג רעד ףיוא רעטנורַא ןקילב ןגיוא ענייז ןעוו ,ןעלדניווש ןָא טבייה

 .סעקשערעמ ןוֿפ ןעווַאה סָאד יו סיוא טעז רענעגעוו ןוא ןשטנעמ ןוֿפ גנוגעווַאב
 טשינ -- ןטסגנַא טימ ןסָאגַאב זיא בייל ןייז .ןקוקוצרעטנורַא טשינ ךיז טימ רע
 -- .ןעלדניווש ןבייהנָא טשינ לָאז ּפָאק ןייז זַא ,קערש ןוֿפ רָאנ ,המימח רעד ןוֿפ
 ,קנַאדעג ןָא ,טסואווַאבמוא רע טמורב ,דרע ןוא למיה ןשיווצ טגנעה רע ןעוו ןוא
 *! עירַאמ סוזעיק : ןגעוו טייהניואוועג ןוֿפ

 -רעײֿפ םעד רעביא ,ברַאֿפ ןוא טשרַאב טימ ,ירעה טציא ךיז טשטילג יױזַא
 -על ַא טימ ןדנובעגנָא .זיוה-טכעש ןוֿפ ךַאד םענעכעלב ןקידעּפושמ ,ןטילגעגנָא
 ,סעניר יד טרימש ןוא ךַאד ןוֿפ רעטנורַא רע טגנעה ,גנַאטש ַא ןָא סַאּפ םענרעד
 עקידנעגנעה יד ךָאנ טייג ףוג ןייז ןוא -- גנוגעװַאב עמורק ַא ,גיונ רעדַאיל ַא
 ןֿפױא ןקוקוצּפָאוַא טשינ ךיוא ךיז טימ ,ינָאט יוװ ױזַא ,רע ,ןטֿפול רעד ןיא סיֿפ
 -טנעצנָאק ,ּפָאק ןיא שינעלדניווש רַאֿפ ארומ טָאה ,ינָאט יוװ ױזַא ,רע .רַאוטָארט
 םָאװש ַא יװ טקיײװעגכרודַא דמעה סָאד .,ןסיברַאֿפ ןייצ יד ,טעברַא רעד ןיא טריר
 יװ ,םירעדעג ענייז ןיא רע טמורב ,ץיה ןוֿפ ןטסגנַא ןוא קערש ןוֿפ ןטסגנַא ןוֿפ
 -רַאֿפ טָאה רע סָאװ ,רעטָאֿפ ןייז ןוֿפ טעבעג סָאד ,ןגעוו טֿפַאשניואוועג ןוֿפ ,ינָאט
 "!ייב רימ ייטש ,למיה ןיא רעטָאֿפ; : ןרָאי-רעדניק יד ןוֿפ טקנעדעג

 . "ַאכ ַא טימ ,עװַאילָאכ ,גנוי רעשילוּפ רעד טייטש טולב ןוֿפ עשזולַאק ַא ןיא

 רעבייל עטעקַאנ עטברַאֿפעג-טולב ערעייז טימ סיוא ןעעז סָאװ ,םיאורב ערטסַאיל
 ,תומהב עטעליוקעג ןוֿפ ּפָא ןלעֿפ יד ןדניש ייז ןוא --- ,םונהיג ןוֿפ הלבח-יכאלמ יו
 טדײלקַאב ,הלבח-יכאלמ עטעקַאנ-בלַאה ערעדנַא .ןקָאה ענרעזייא ףיוא ןעגנעה סָאװ

 -עגּפָא סעציילפ עטעקַאנ ערעייז ףיוא ןּפעלש ,ןזיוה עקיצנַאלג:טולב טיִמ רָאנ
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 עקיסייווש יד ,ןרעמַאק-זייא יד וצ זיוה-טכעש ןוֿפ שיײלֿפ-ןסקָא ךעלטייז ענעדנוש
 -טסָארֿפ רעד ןיא ןרױרֿפעג זייא וצ ןרעוו רעבייל עקיצנַאלג ערעייז ףיוא ןטסגנַא
 | * ,טשינ ייז טדַאש סע ןוא --- ,רוטַארעּפמעט

 בור'ס זיא סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב עשידיי יד
 .ןענישַאמ-יינ יד יב סרָאטיערעּפָא יד --- ,רעּפעש-רעדיינש יד ןיא ןסָאלשעגנייא

 -עגסיוא יד .םעדָאֿפ-לדָאנ ייב סרעשיניֿפ יד ,סנזייא-סערּפ יד ייב סרעסערּפ יד :
 רעד ןיא ךיז ןקַאב סָאװ ,רעבייל יד ןוֿפ ץיה יד סױרַא ןערַאּפ רעדמעה עטקייוו
 עטצעל יד סיוא ןקעל ןלַארטש-ןוז עקידעכעטש יד .המימח רעקידתונמחרמוא

 | .רעדילג עטעיײטרַאֿפ יד ןיא טײקטכיײֿפ סנּפָארט

 ןענייז סָאװ ,רעדניק יד .קידייל ןוא טסוּפ זיא סַאג עטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא יד
 -עגסיורַא ןגרָאמירֿפ ןיא המימח יד טָאה ,טעברַא-זיוה ןיא טנַאּפשעגנײא טשינ
 יד ,יײז .ןבוטש עטציהעגנָא יד ןוֿפ ,ענעֿפָאלשעגסיױא-טשינ ,עדימ ,ייז טגָאיי
 ענדורב ,רעוויר-טסיא ןוֿפ ןרעסַאװ יד ןיא המחנ ןוא טסיירט ןעניֿפעג ,עכעלקילג

 ןעקנַאט-לייא ןוא סעשזרַאב-ןליוק ,סרעֿפמַאד ,ןֿפיש-ּפעלש יד ןוֿפ לייא ןטימ

 ,לזדניא-ןטעהנַאמ ןזיב דנעלייא-גנָאל ןוֿפ חטש םעד ךרודַא ןדיינש סָאװ
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 רעכיג ךיז רע ןָאק ,טנגוי ןייז ןיא ןשטנעמ ַא וצ טמוק ןדייל סָאד ןעוו

 טימ םולש ןכַאמ ןוא טײקטרעשַאב ןייז רַאֿפ ןעמעננָא סע ,םעד וצ ןענייוועגוצ
 טנגוי יד .ןרָאי ערעטלע ענייז ףיוא ,ןלזג ַא יו ,םיא טלַאֿפַאב סע ןעוו יו ,םעד
 ןקעטשוצנָא ןוא טײקרַאבטנורֿפ ריא טימ ןעקנעשַאב וצ הוּכ ןרעייהעגמוא טָאה
 סָאװ ,גנולכיורטש רעדעי ןבעל ןוֿפ בעוועג ןיא ןבעוואוצנייא ןוא דײרֿפ ריא טימ
 ,שײלֿפ ןיא ןײרַא ךיז טכעטש סָאװ ,ןרָאד םעד וליֿפַא ,געוו ןֿפױא ןָא טֿפערט יז

 עשירוחב עירֿפ ענייז ןיא .יקסווָאדיװַאד ןעטיינ עגונב ןעוועג רָאװ זיא סָאד
 ןייז ףיוא ןּפַאלקנָא ןלָאז דײרֿפ ןוא עביל זַא ,טרַאװרעד טָאה רע ןעוו ,ןרָאי
 -עמַא ףיוא טרעיול סָאװ ,היה יד ןעמוקעג זיא ,ןזדלַאהמורַא םיא ןוא ריט-טנגוי
 ,םיא ףיוא ןלזג ַא יו ןֿפרָאװעג ךיז טָאה ןוא ,זילַארַאּפ-רעדניק ,רעדניק רענַאקיר
 גנונעֿפָאה ליֿפ יױזַא טימ טשרע זיא סָאװ ,רוחב ןקידנגָאװצ:ליֿפ ןקירעי-ןצניינ םעד
 "עג ,סיֿפ ןוא טנעה ענייז טמיילעג טָאה יז ,שזדעלַאק ןיא ןטָאוטעגנײרַא ןעוועג
 ,ערעדנַא ןוֿפ ןשינעֿפרעדַאב ןוא ןטיונ ענייז עלַא טימ קיטנעהּפָא םיא טכַאמ
 ןתמא ענעמונעגנָא יד ןגעק ,רשוי ןגעק ,טָאג ןגעק ןֿפמערק ןיא ךיז ןֿפרָאװעג
 טָאה .םיא ןגעק ןרָאװעג ןעגנַאגַאב זיא סָאװ ,הלווע רעד ןגעק טסעטָארּפ ןיא
 ,ךיז ףיוא טיוט םעד ןטעבעג ,טײקטרעשַאב ןייז ןעמעננָא טלָאװעג טשינ רע
 טייהקנַארק רעד ןוֿפ םס רעד טָאה רעבָא זייווכעלסיב ,דרָאמטסבלעז ןוֿפ טכַארטעג
 ,ןברַאטש וצ וליֿפַא רָאנ ,ןבעל וצ רָאנ טשינ -- םיא ןיא ןליוו ןדעי טױטעגּפָא
 .לזמ ןייז טימ טבַאמעג םולש טָאה רע ןוא

 ואוו ,לביטש ןייז ןוֿפ ןלייא ריֿפ עגרַאק יד ןֿפרָאװעגוצ םיא טָאה לזמ סָאד
 רעבָא ךיז טָאה רע .לבלעוועג סרעטָאֿפ ןייז וצ גנַאגוצ םעד ןוא ,ןגעלעג זיא רע
 סָאװ ,זרעווינוא ןכעלדנעמוא ןַא ןיא טבעלעג טָאה רע .טלעוו ַא טײרבעגרָאֿפ
 טָאה ,ןטֿפירש ,רעכיב ,עיזַאטנַאֿפ ךרוד טרעטיֿפעג ,ןבעל טסקינייװעניא ןייז
 טָאה רע לייוו ,ײרֿפ ןעוװעג רע זיא טלעוו רעד ןיא .םיא רַאֿפ טײרּפשעגסױא
 םיא ןוֿפ .ארומ יד -- ,טײהײרֿפ רעד ןוֿפ תיחשמ ןטסערג םעד ןעוועג רבוג
 טַאהעג טשינ ארומ ןייק רעמ טָאה רע ,ןעמונעגּפָא ץלַא רעטעג יד ןיוש ןבָאה
 .ייז רַאֿפ

 ענייז ןעמונעגנָא טָאה רע רָאנ ,לרוג ןייז טימ טכַאמעג םולש טשינ טָאה רע
 עלַא ןוֿפ םיא טײרֿפַאב סָאװ ,בצמ ַא ,בצמ ןכעלריטַאנ ןייז יו רעדילג עטמיילעג
 ןשטנעמ עכלעוו טימ ,ןעלצרָאװ ןוא ןרונש עלַא ןוֿפ ּפָא םיא טדיינש ,ןתובייחתה
 ןוא ,ןבעל ייז רעכלעוו ןיא ,טלעוו רעד טימ ןוא רעדנַאנַאטימ ןדנוברַאֿפ ןענייז
 ןעטיינ ,םיא ,ןילַא םענייא ,גנולעטש רעקידתודיחי ַא ןיא קעװַא םיא טלעטש
 ,ערעדנַא ןוֿפ קיגנעהּפָא זיא עכלעוו ,ץנעטסיזקע רעשיזיֿפ ַא ןיא ,יקסווָאדיװַאד
 ,טייקירעהעגוצ זיא סע רעכלעוו ןוֿפ קיגנעהּפָא-טשינ קיטסייג רעבָא רַאֿפרעד
 .ןעוועג אנקמ טשינ ערעדנַא יד טָאה רע לייוו ,טרעטיברַאֿפ ןעוועג טשינ זיא רע
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 - ,רעקנַארק רעדעי יװ ,ןוא דנַאטשוצ ןייז ןיא טלדייאעג טליֿפעג ךיז טָאה רע
 ,םעד ןגעק אקווד עיגעליווירּפ ןייז טצונעגסיוא טָאה רע ןוא -- ,טריגעליוװירּפ
 ןעועג בירקמ ךיז טָאה ןוא ןבעגעגרעביא ןטסרעמ םוצ ןעוועג םיא זיא סָאװ
 .יקסװָאדיװַאד ףלָאװ-השמ .רעטָאֿפ ןייז ןגעק ,םיא רָאֿפ

 ,רעביירש ַא ,בר ַא ןרעוװוצ סעיציבמַא טָאהעג ןיילַא לָאמַא טָאה ףלָאװ-השמ
 ןיא תורמג יד רעטנוא ,םייהעג ןיא שיאיירבעה טרידוטש רע טָאה ,ליּכשמ ַא
 ןסַאלק ריֿפ טגײלַאב וליֿפַא טָאה רע זַא ,ןעגנַאגרעד טייוו ױזַא זיא ןוא שרדמ-תיב
 ןיוש זיא סע סָאװ ,טװעצַאמרַאֿפ ףיוא ןרידוטש וצ ךיז טײרבעגרָאֿפ ןוא עיזַאנמיג
 עיצולָאװער עשיסרוקיּפַא ןייק טשינ ביוא ,סעדגָארּפ רעקידלַאװעג ַא ןעוועג ןיילַא
 ,ךודיש רעד רעבָא .שרדמ-תיב רעצישטנעל םעד ןוֿפ ןבעל ןשידיי ןעמורֿפ םעד ןיא
 ףוס ַא טָאה ,רעטכָאט ַא סרענלימ ַא טימ םיא רַאֿפ ןוטעג טָאה רעטָאֿפ רעד סָאװ
 -סיוא ךיז טָאה תורישע סרעווש םעד ןוֿפ .תומולח עשיליּכשמ עלַא וצ טכַאמעג

 "השמ ןוא גָאט רעקיטכענ ַא -- טסעק עטגָאזעגוצ יד ןוֿפ ,םעדיוב ַא טזָאלעג

 טימ טָאה ,ןעגנומענרעטנוא ײלרעלַא ןוא תונויסנ ,ןשינעגָאלּפ ליֿפ ךָאנ ,ףלָאװ
 ןייק ןטנַארגימע םָארטש ןטימ טרעדנַאװעגסיױא רעדניק ייווצ טימ ןוא בייוו ַא .

 -טכַא רעד ףיוא לּבלעװעג-ירעסָארג ַא ןענעֿפע טימ טקידנעעג ןוא -- עקירעמַא

 ,קרָאי-וינ ןיא סַאג רעטסקיצרעֿפןוא |
 .תומולח ענייז ןוֿפ גנוכעלקריװרַאֿפ יד ןעזעג ףלָאװ-השמ טָאה .ןתנ ,ןוז ןייז ןיא

 הדמתה ןזיװעגסיױרַא טָאה רע רָאנ ,טנרעלעג טוג לגניי סָאד ךיז טָאה רָאנ טשינ
 "עג ,סַאג ןיא טליּפשעג ךיז ןבָאה רעדניק ערעדנַא תעשב .ןָא טייהרעניילק ןוֿפ
 ןתנ רעניילק רעד זיא ,סמעלַאב ןֿפרָאװעג ,ןעניט טּפעלשעגֿפױנוצ ;ןרעײֿפ ןדנוצ
 ןוא "ירערבייל קילבָאּפא רעד ןוֿפ טּפעלשעג טָאה רע סָאװ ,רעכיב רעביא ןסעזעג
 .סעשינק יוװ ייז ןעגנולשעג

 .ןטעהנַאמ ןוֿפ ןטנגעג עטסיור יד ןוֿפ רענייא ןיא ןגױצעגֿפױא ךיז טָאה ןתנ
 ןגױצעגֿפױא ךיז טָאה רעוויר-טסיא םורַא רעכעל-רעלעק ענעגײלרַאֿפ יד ןיא
 עלעקנוט עמורק ,ןֿפױה ענעגײלרַאֿפ ,ןעלקניוו ליֿפ יד ןיא .טנגוי עכעלרעֿפעג ַא
 "גניי סעדנַאב טעוועשובעג ןבָאה ,רעוויר-טסיא םוצ טריֿפעג ןבָאה סָאװ ,ןעײלַא
 ,תוכָאלמ-רעטסגנעג ןשטנעמ עקידעבעל ףיוא טריציטקַארּפ ןבָאה עכלעוו ,ךעל

 לגניי ךיילב ַא ןסעזעג זיא לבלעוועג-ירעסָארג םעד רעביא לביטש םעד ןיא = -
 ףיוא סיֿפ יד טימ ןגיוצעגסיוא רעטניוו ייס ,רעמוז ייס ,ןצרעֿפ-ףלעווצ רָאי ַא ןוֿפ
 םיא ןבָאה םניחב .רעכיב ןענעייל ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה ןוא ,עגָאלדָאּפ רעד
 ןוֿפ טלעג ןכַאמ ןיא .ןעגנומענרעטנוא ײלרעלַא ןיא ןעיצנײרַא טוואורּפעג םירבח|

 -ַאב ןגייא ןייז טבעלעג טָאה רע -- ,ןליּפש ײלרעלַא ןיא ,ןעגנוטייצ ןֿפױקרַאֿפ
 טוג ןעמוקַאב רַאֿפרעד לָאמנייא טשינ טָאה רע ,ךיז טײטשרַאֿפ סע .ןבעל רעדנוז
 ךעלגניי יד .רענייב עטקַאהעגרעטנוא טימ לוש ןוֿפ ןעמוקעגמײהַא זיא ,ןגָאלשעגנָא
 טָאה רע .ןלעטשנגעקטנַא טשינ ךיז טגעלֿפי רע ."םערָאװ-ךוב; ןֿפורעג םיא ןבָאה
 ןיא סַאג רעד ןוֿפ ןֿפָאלטנַא זיא ןוא ,ּפעלק טּפַאכעג ,עקינייז סָאד ןעגנולשעגּפָארַא
 ןוא "יסיס, ַא זיא רע סָאװ ,טימרעד טמעשעג טשינ ךיז טָאה רע .ןײרַא םוטש
 טָאה רע .םירבח עשידיי יד ייב "יָאב דנערווערא ַא ,עשירייא יד ייב *קיַאק, ַא
 ןוֿפ ןוא ,"ירערבייל קילבָאּפ, רעד וצ לוש רעד ןוֿפ --- ,געוו ןייא טסואוועג רָאנ
 ,ליּפש רַאֿפ שוח ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע .םייהַא -- "ירערבייל קילבָאּפ, רעד
 רעד ןיא .טבעלעג רע טָאה רעכיב ןיא .רעכיב ןעוועג ןענייז דײרֿפ עקיצנייא ןייז
 דניוושעג ךיז טָאה עכלעוו ,עמַאמ יד וליֿפַא זַא ױזַא ,קידמולח ןעוועג רע זיא רָאװ
 ןצעזוצסיוא טַאהעג לָאמ ןייא טָאה יז וליֿפַא ,עקירעמַא ןעמונעגנָא ןוא טרילימיסַא
 5 ; רוכב ריא ןגעק



 ָו

 ,וטסליוו סָאװ 1 רעכיב רעביא ןציז לָאז עקידעמַא ןיא יֵאב ַא ,טרעהעג ןיוׁש --
 סָאװ ,טוט .סָאג ןיא םורַא טֿפױל עקירעמַא ןיא יָאב ַא ?ןענעיילסיוא רעכיב עלַא
 ,ןגניוריוא םענ .רעײֿפ ַא טכַאמ ,ןעגנוטייצ טֿפױקרַאֿפ ,ןעוט סעיָאב ערעדנַא
 טימ טעוו רע .ןעגנוטייצ טנוװָא עלַא טֿפױקרַאֿפ רע ןוא ,ריד ןוֿפ רעגניי רָאי יירד טימ
 ןיא ,ָאד ןיא סענזיב ,ןוז ןיימ .ןַאמסענזיב רענַאקירעמַא ןַא ןרעו טייצ רעד
 ! קיצניוו -- ןענרעל ; ךס ַא ,עקירעמַא

 ,טָאהעג האנה רָאנ טשינ .הדמתה סנוז ןייז ןוֿפ טַאהעג האנה טָאה ףלָאװ-השמ
 "עג ךיז רע טָאה ,ךעלכיב יד רעביא טציז ןוז רעד יו ןעזעג טָאה רע ןעוו רָאנ
 ,ןטנװָא יד ןיא טַאהעג טייצ טונימ ַא ןיילַא רע טָאה םיוק ןוא .תחנ רַאֿפ טלגערּפ
 סָאװ ,עטשרע סָאד זיא ,ןײרַא בוטש ןיא םָארק ןוֿפ ןעמוקֿפױרַא געלֿפ רע ןעוו
 סָאװ ,ךעלכיב יד ןגעו לגניי ןטימ סעומש ַא ןּפַאכ וצ ןעוועג ,ןוטעג טָאה רע
 רַאֿפ טזָאלעגרעביא טָאה הרובד סָאװ ,סייבוצ םוצ טנעה יד ןשַאוװ םייב .טנעייל רע
 רעד ךָאנ דלַאב ןטײברַאֿפ םיא ןעגנַאגעגּפָארַא זיא יז ןעוו ,שיט ןֿפױא םיא
 ,לכיב סנוז םעד ןיא קילב ַא ןבעגעג רע טָאה ,איצומה

 ? ןוז ןיימ ,טנייה וטסנרעל סָאװ ןגעוו ---
 ?זיא יז טלַא יו ,דרע יד ןטסעמ ןגעוו זיא סָאד --
 ? סָאד ןעמ סייוו יױזַא יו ןוא --
 | .טגײלעגּפָא ןענייז סָאװ ,ןטכיש יד טיול ---

 ןעוו ,םעד ןגעוו טנעיילעג ךיוא ואוו-ץעגרע בָאה ךיא ,ךיז טכַאד ,ָאי ,ָאי --
 .עיזַאנמיג ןסַאלק ריֿפ יד ןגײלַאב וצ שנרעלעג ךיז בָאה ךיא

 עטגײלַאב ענייז טימ ןעוועג ץלָאטש רעייז זיא ףלָאװ-השמ זַא ,ןסיוו זומ ןעמ
 טדערעג טָאה ןעמ ןעוו ,לָאמ ןדעי ןענָאמרעד טע טגעלֿפ רע .עיזַאנמיג ןסָאלק ריֿפ
 עגונ זיא סָאװ ,ץלַא זַא ,ןזיװעגסיוא םיא ךיז טָאה סע םירָאװ ,גנודליב ןגעוו
 | .ןעמַאזקע ןטגײלַאב ןייז ןיא טנועלעג ןיוש רע טָאה ,גנודליב

 טכַאמ לגניי סָאד ןעוו ,קילב ַא ףרָאװ ַא רע טיג -- .קע-יירד רעד ,ַאהַא --
 .ןעגנַאגרעד טשינ ךיא ןיב םעד וצ --- ,םייה רעד ןיא בָאגֿפױא עשיטַאמעטַאמ ןייז
 .קע"יירד םוצ ןעגנַאגרעד טשינ זדנוא ייב ןעמ זיא עיזַאנמיג ןסַאלק ריֿפ רַאֿפ
 סע .ירֿפ רעייז קע-יירד םוצ ןעמ טייגרעד ,עקירעמַא ןיא ,ָאד ,סיוא ךיז טעז
 ,לכׂש םעד טֿפרַאש סע ,טוג ץנַאג זיא

 : רעדָא

 ןיוש ןענייז ןרעטש יד זַא ,סָאד ןעמ טסייוו ןענַאװ ןוֿפ ןוא .ןוז ןיימ ,ױזַא ---
 "השמ טגערֿפ -- !ודנוא וצ טייגרעד טכיל רעייז ןעוו ,ןשָאלעגסיוא גנַאל ןוֿפ
 | .ןוז ןייז ףלָאװ

 . .גנורעדנַאװ-טכיל ןוֿפ גנונעכערסיוא רעד טיול --
 ?םעד ןגעוו ןעמ טסייוו ױזַא יוװ ןוא ---
 -סיוא עשיטַאמעטַאמ טיול .,טכיל ןוֿפ גנורעדנַאװ יד ןטסעמ ןָאק ןעמ --

 | | .ןעגנונעכער
 -ַאב בָאה ךיא תעשב ,טסייה סָאד ,ןטייצ עניימ ןיא ןעמ טָאה םעד ןגעוו --

 טזומעג ףלָאװ-השמ טָאה -- ,טסואוועג טשינ ,עיזַאנמיג ןסַאלק ריֿפ ףיוא טגייל
 ,רענעגָאלשעג ַא ,ןבעגוצ

 ןוא .ּפמָאל ןרעטנוא ,שיט םייב טציז רע תעשב ,םורַא עלייוו ַא ןיא רעבָא
 טימ ןָא ךיז רע טֿפור ,טרעלקרַאֿפ ןוא קידכעלעמַאּפ ,טיורב ןוא ךיטער ךיז טייק
 : ןגיוא עקידנלַארטש
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 ןיא .ןוֿפרעד טרעהעג לָאמַא ןיוש בָאה ךיא !ַאש -- ,רע טגָאז -- ,ַאש --
 ןוֿפ טכיל סָאד זַא ,רהוז ןיא ,ךיז טכַאד ,ןבירשרַאֿפ סע טייטש םירֿפס ערעזדנוא
 ןשָאלעגסיוא גנַאל ןוֿפ ןיוש ןענייז ןרעטש יד ןעוו ,זדנוא וצ טייגרעד ןרעטש
 ערעזדנוא .ןיא טייטש ץלַא .טסואוועג גנידצלַא ןוֿפ ןבָאה םימכח ערעזדנוא
 .םירֿפס עקילייה

 רשֿפא ! טסואוועג םימכח ערעזדנוא ןיוש ןבָאה ,טדער ןעמ סָאװ ,ץלַא ןוֿפ --
 ןוֿפ ןוא ,טכיל ןשירטקעלע ןוֿפ ,ןָאֿפָאמַארג סנָאסידע ןוֿפ טסואוועג ןיוש ייז ןבָאה
 ןוֿפ ןוא .ץעזעג-עיצַאטיװַארג סנָאטוינ ןוֿפ ןוא ,ןָאֿפעלעט ןוֿפ ןוא ,ףַארגעלעט
 .רעטָאֿפ ןייז ףיוא טנעדוטס-לוקסייֵַאה רעד ךיז טיירשעצ -- ?ןולַאב סנילקנערֿפ

 ןָאק ץלַא .טסואוועג םימכח ערעזדנוא ןיוש ןבָאה ץלַא ןוֿפ ,ןוז ןיימ ,ָאי --
 רהוז ןיא ,רהוז ןיא רעדנוזַאב ןוא ,םירֿפס עקילייה ערעזדנוא ןיא ןעניֿפעג ןעמ
 -גסיוװו רעקיטנייה רעד טיול ,טנייה טשרע זַא ,ןטלַאהַאבֿפױא תודוס עכלעזַא ןענייז
 : .טײדַאב רעייז ןעמ טייגרעד ,טֿפַאש

 . ןטשרע םעד ייב ןוז ןוא רעטָאֿפ ןשיווצ טשרעה סָאװ ,טײקדמערֿפ רעד ןיא
 ןוז רעד ליֿפיװ ףיוא ,לָאר עקיטכיוו ַא טליּפש ,עקירעמַא ןיא ןטנַארגימיא רוד
 ,םייה רעטלַא רעד ןיא ןעמַאזוצ רעטָאֿפ ןטימ ןרָאיזרעדניק ענייז ןיא ןעוועג זיא
 ןעוועג זיא תבש ןעוו ,םייה רעטלַא רעד ןיא רעטָאֿפ םעד ןעקנעדעג סָאװ ,רעדניק
 -לע "ענירג, ערעייז רַאֿפ טקעּפסער סיורג ןבָאה ,בוט-םוי -- בוט-םוי ןוא תבש
 יד רעדייא ,רעסעב ייז ןעײטשרַאֿפ ןוא ייז וצ ןדנובעגוצ רעמ ןענייז ,ןרעט
 ןרָאװעג ןריובעג ןענייז רעדָא רעהַא ןרָאװעג טכַארבעג ירֿפ ןענייז עכלעוו ,רעדניק
 ,םייה רעטלַא רעד ןוֿפ טשינ קנעדנָא ןייק ןבָאה ןוא ,דרע רעיינ רעד ףיוא ,ָאד
 .עטצעל יד ייב רעדניק ןוא ןרעטלע ןשיווצ רעֿפיט ןוא רעסערג זיא סיר רעד

 םענעבירטעגרעביא סרעטָאֿפ ןייז ןײטשרַאֿפ טנָאקעג טשינ טָאה ןעטייג שטָאכ
 ןגעו שינעדערנייא רעד ןוֿפ ןעוועג ײרֿפ רעכיז זיא ןוא םזיטָאירטַאּפ ןשידיי
 ןוא ךיז טקיװק רוד רעטלַא רעד רעכלעוו טימ ,טייקטלייוורעדסיוא רעשידיי
 טָאה ךָאד ,ןדיי ןגעק ןעגנַאגַאב ןרעוװ סָאװ ,תולווע יד רַאֿפ גנוניױלַאב טניֿפעג
 ,עביל עקידגריר ַא ןוא רעטָאֿפ ןייז רַאֿפ ץרא-ךרד ןֿפיט ַא טגָאמרַאֿפ לגניי סָאד
 ךיז טָאה ןוא וצרעד גנוקיטכערַאב ַא ןעניֿפעג טנָאקעג טשינ טָאה ןיילַא רע סָאװ
 .ןזיײװאוצסיױרַא סָאד טמעשעג לָאמ טֿפָא

 ןוֿפ ,לטעטש םעד ןיא ,ףלָאװ-השמ ,רעטָאֿפ ןייז לגניי סָאד ךָאנ טקנעדעג
 ןכלעוו וצ ,ליּכשמ ַא יו ןעזעגנָא ןעוועג זיא רעטָאֿפ רעד ןעוו ,ןעמוק ייז ןענַאװ
 "וקסיד טָאה רע ןוא ,ךוזַאב ףיוא ןעמוקעג גָאטימכָאנ תבש ןענייז טיילעגנוי יד
 ןוא לארשי-ץרא ,םזילַאנָאיצַאנ ןשידיי ,קיטילָאּפ-טלעוו ,קודקד ייז טימ טריט

 .לטעטש רעייז ןוֿפ םיליּכשמ יד טריסערעטניא ןבָאה עכלעוו ,םינינע ערעדנַא

 זיב ןעגנערברַאֿפ ,עקירעמַא ןיא ,ָאד סטכַאנ-וצ-גָאטײרֿפ רעטָאֿפ ןייז טעז רע ןוא

 טּפעלש ,תבש זיא סע זַא ,טסעגרַאֿפ רע :בלעוועג ןיא טכַאנ רעד ןיא טעּפש

 טימ ךעלטסעק ,ץלַאז ךעלקעז רעדָא ,סעצילָאּפ יד ףיוא הרוחס טימ ךעלטסעק

 ןינמ ַא טלַאה רעכלעוו ,שטיוועלעומש .ןיירַא בלעוועג ןיא רעמַאק רעד ןוֿפ רעקוצ

 ;סַאג רעד רעביאנגעק ןוֿפ םיא וצ טֿפור ,בוטש ןייז ןיא
 !טעּפש טרעוו סע ,ףלָאװ-השמ --
 רעטלַא רעד ןיא סטכַאנוצ-גָאטײרֿפ רעטָאֿפ ןייז ןעטיינ טעז קידנליוו-טשינ

 -ֿפיױא ןַא שטָאכ .עטָאּפַאק עשינבר יד טגָארט ,ןַאמרעגנוי ַא ,ףלָאװ-השמ .םייה

 ,הווקמ ןיא ןייג סָאד .טכַארט ןשינבר םעד תבש רע טגָארט ךָאד ,רעטרעלקעג

 "רַאֿפ סָאד ,טייצ-רעטניוו --- ,טנוװָא ןיא רעטעּפש ןוא ,שיט םעד ןטכירּפָא סָאד
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 -עגנוי טימ ןייג ןריצַאּפש סָאד ,טייצ-רעמוז ; םירֿפס ייב ןהעש עגנַאל ןעגנערב
 ,רעטָאֿפ ןייז וצ ףױרַא ןקוק עלַא .ןעמעלבָארּפ עשידיי ןריטוקסיד רעייז ןוא טייל
 ,גנולעטש עלעיצעּפס ַא םיא ןביג ,טגײלַאב טָאה רע סָאװ ,עיזַאנמיג ןטַאלק יד
 עשיליּכשמ ןוא םירוחב יד ייב ,גנולעטש עלעיציֿפָא ןייק טשינ-ריש ,ןגָאז וצ ױזַא
 ,לטעטש ןוֿפ טיילעגנוי

 -וצ-גָאטײרֿפ שיט סרעטומ ןייז ןכײלגרַאֿפ לגניי סָאד געלֿפ קידנליוו-טשינ
 רעד ןיא ,ָאד סטכַאנוצ-גָאטײרֿפ שיט םעד טימ םייה רעטלַא רעד ןיא סטכַאנ
 -סנעד ךיז טָאה רעטָאֿפ ןייז רַאֿפ ליֿפעג קידיילטימ ַא .בלעוועג םעד רעביא בוטש
 םעד טײטשרַאֿפ ןוז רעד ,ָאי .םיא וצ עביל ַא ןוא ,םיא ןיא טקעוורעד לָאמ
 ךיז ליוו ףלָאװ-השמ .ןרידוטש ןייז ןיא ,ךעלכיב ענייז ןיא סערעטניא סרעטָאֿפ
 רע עכלעוו רעטנוא ,הסנרּפ ןוֿפ ךָאי םעד ןוֿפ ,גרָאז קעז יד ןוֿפ ןעלבַארגסױרַא
 ליוװ ,טונימ ַא ףיוא םעטָא םעד ןּפַאכּפָא ליוו רע .עקירעמַא ןיא ןבָארגַאב טגיל
 רעד ןיא טַאהעג טָאה רע סָאװ ,ןבעֶל ןקיטסייג םעד ןיא ןדניבנָא קירוצ ךיז
 ,ךוז ןייז ךרוד סע טוט רע ןוא .םייה רעטלַא

 ,טעברַא גָאט ןרעווש ַא ךָאנ ,ףלָאװ-חשמ יװ לגניי סָאד טעז לָאמ ןייא טשינ
 -ַאג ענרעזייא יד ףיוא ןעור רעבייוו סַאֿפ יד ןעוו ,גָאטימכָאנ תבש ַא ןיא רעדָא
 יד ןוֿפ ,ענעגײלרַאֿפ ךעלקעּפ עטלַא ןוֿפ סיוא טכוז ,רעזייה יד רַאֿפ ךעלקינ
 רעד ןוֿפ טכַארבעג ךיז טָאה רע עכלעוו ,םירֿפס עטלַא ענעסירעגּפָא ןעלווָאט
 טייקידימ ןוֿפ ףָאלש רעד .ייז ןיא ךיז ןטכַארטרַאֿפ וצ ךיז טימ ןוא ,םייה רעטלַא
 ןזייװאוצסיורַא טשינ ךיז טמעש ןוז רעד ליֿפיװ .ןגיוא ענייז דלַאב טבעװרַאֿפ
 ַא ןיא ליֿפעג סָאד רע טדײלקרַאֿפ םעד תמחמ סָאװ ,רעטָאֿפ םוצ ליֿפעג ןייז
 ,רעֿפטנע ןעיור םעד ךָאנ ,ץרַאה ןייז ןיא ךָאד ,טייקידלודעגמוא ןוֿפ עסַאמירג
 רַאֿפ טקעּפסער טימ טשימעגסיוא עביל עטסֿפיט יד רע טָאה ,םיא טיג רע סָאװ
 ,ןיזייֵל סרעטָאֿפ ןייז

 ,בייל ַא יו עקירעמַא ןיא המשנ ןייז רַאֿפ טֿפמעקעג טָאה ףלָאװ-השמ רעבָא
 הרובג רעד טימ טשינ ביוא ,רע טגעלֿפ לָאמ טֿפָא .ןגָאז ןילַא טע טגעלֿפ רע יו
 םעד ןבעג ףרָאװ ַא ,לזייא ןַא ןוֿפ תונשקע רעד טימ ןעוועג סע זיא ,בייל ַא ןוֿפ
 ,הרוחס ךעלטסעק יד טימ ,םָארק יד ,לוע ןכעלגעט ןייז ןוֿפ קַאּפ-ןוא-קַאה ןצנַאג
 ןזָאלרעביא סע ,ןעמַאווצ ץלַא טימ ,רעקוצ קעז יד טימ ,םירקזייא ןענַאק יד טימ
 רָאג ןוא ,ןוז ןטסגניי םעד ןוא בייוו םוצ -- ןסייהעג טָאה סע סָאװ ,"רךקֿפה;ע ףיוא
 רעד ףיוא ץעגרע ןײגקעװַא ,געט רָאּפ ַא ףיוא םייה רעד ןוֿפ ןרעוו ןלַאֿפרַאֿפ
 ,דיַאס-טסיא

 יו ,ןענייז עכלעוו ,ןרָאי-שרדמ-תיב ענייז ןוֿפ םירבח טַאהעג רע טָאה טרָאד
 ,ןסובמולָאק ייב הסנרּפ רערעטצניֿפ רעד ןוֿפ ךָאי םעד ןיא ןעוועג טבעװרַאֿפ ,רע
 רעד ףיוא רעּפעש-ץיווש עקיצומש ,ענשוד ,עטציהעגרעביא ,עגנע ןיא ןסעזעג
 -ןטנַאקירבַאֿפ ?עמורֿפ, ייב ןוטעג ןוא -- טירטס דנערג ףיוא רעדָא ירעיוב
 -סערּפ יד ןוא ןענישַאמ יד ייב ךרּפ-תדובע עקידהעש-ףלעווצ ַא טײלסדנַאל
 ןבָאה ייז סָאװ ,לביטש-םידיסח רעייז טַאהעג ייז ןבָאה רעבָא רַאֿפרעד .סנזייא
 ןטשרעבייא ןַא ןיא רעליימ .ערעייז ןוֿפ רָאּפשּפָא ןגרַאק םעד טימ ןטלַאהעגסיױא
 ןבעגעגּפָא ייז טָאה דיאס-טסיא רעד ףיוא דרָאלדנעל רעמורֿפ ַא סָאװ ,לביטש
 ןעמונעגטימ ןבָאה ייז סָאװ ,םירֿפס רָאּפ יד טכַארבעגֿפױנוצ יז ןבָאה טרָאד ,קיליב
 -רֿפס ַא ואוו-ץעגרע ןוֿפ ןעמוקַאב .םייה רעטלַא רעד ןוֿפ קעּפעג רעייז טימ
 ,לתכורּפ ןטבױטשרַאֿפ ַא רעטנוא סע ןטלַאהעג ,עלהרוּת
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 רעבָא רַאֿפרעד ,קידייל ןענַאטשעג לביטש-םידיסח סָאד זיא ךָאװ עצנַאג ַא
 רעד ןיא יו ,לביטש-םידיסח םעד ןיא טרעטשעגמוא תבש טעװַארּפעג ייז ןבָאה
 ,סהמלש לשנַא 'ר ,דיסח ןעמורֿפ ַא טײלסדנַאל יד ןשיווצ ןענוֿפעג .םייה רעטלַא
 םייב ברוקמ רעצנַאג ַא ,רעג ןייק טֿפָא ןרָאֿפעג ןוא ןדמל ַא ןעוועג זיא רעכלעוו
 ןיא רעטערטרַאֿפלעטש סניבר םעד רַאֿפ טכַאמעג םיא ייז ןבָאה ,ןיבר רערעג
 טעּפש זיב סהּכלמ-הוולמ ןגיוצעג ,שיט יז רַאֿפ טעװַארּפעג טָאה רע .עקירעמַא
 -ץגרעביא ,ןֿפנָארב לשעלֿפ ַא ןוא הלח ענעקורט ךעלקיטש ייב סטכַאניוצ-תבש
 ןַא ןילַא ןייז וצ שדחמ לָאמַא ךיז טגעוורעד רעדָא ,תורוּת סניבר םעד טגָאז
 תוישעמ טלייצרעד ,רעבָא רקיע רעד ,םינוגינ סניבר םעד ןעגנוזעג ,ענעגייא
 | .ןיבר ןוֿפ

 ןַאּפש ןיא טייג עכלעוו ,המהב ַא יו טכַאדטַאב ךיז ןעמ טָאה ךָאװ עצנַאג ַא
 טָאה ןעמ ,והיּפ"והיש טימ ןעמוקענּפָא זיא ןעמ ,ּפַאש ןיא ןַאמסדנַאל ןכייר םייב
 טימ עמש-תאירק יד ןעגנולשרַאֿפ ןוא ןענעװַאד סָאד ירֿפ רעד ןיא טּפַאכעגנײרַא

 םעד ךיז ףיוא ןעוועג שדחמ תבש ןעמ טָאה רעבָא רַאֿפרעד .הרשע-הנומש רעד |
 -רַאֿפ טָאה ןעמ .המשנ עקידתבש יד ,המשניתילע טליֿפעג שממ טָאה ןעמ ,ןדיי
 ןצנַאג ַא ןסעזעג זיא ןעמ .םייה רעד ןױא יו לביטש ןיא רעמ תבש םעד טכַארב
 רוביצב תוינשמ טנרעלעג טָאה ןעמ .הדובע ןוא הרוּת ףיוא טכַארברַאֿפ ןוא טנווָא
 יד ןיא ןעמיווש טזָאלעג .ןיילַא ךיז ןבָאה רענעק-ליואוו יד .טייל עטסָארּפ רַאֿפ

 טֿפיטרַאֿפ ךיז ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא טֿפָא ןעוועג ןענייז סע .דומלּת ןוֿפ ןטײקֿפיט

 םעד ןיא טלמַאזעגֿפױנוצ ,טָאה ןעמ סָאװ .םירֿפס-הלבק ערעדנַא ןוא רהוז ןיא

 ,לביטש
 תמחמ ,ןסירעצ ןיוש עילימַאֿפ יד ,תולג --- ןעוועג תבש זיא םייה רעד ןיא

 םעד ןעװעטַאר ןֿפָאלטנַא ןעמ זיא ,תבש טעברַאעג וליֿפַא ןבָאה רעדניק יד

 ,לביטש ןיא תבש

 קעװַא ,הדועס רעקידתבש רעד ךָאנ ,גָאטײרֿפ ןעמ זיא טכענ-רעטניוו יד ןיא

 ןעמוקעגֿפיױנוצ ךיז ןעמ זיא ,ןסע ןכָאנ דלַאב ,גָאטײב תבש .ןענרעל לביטש ןיא

 - "עדעי טכַארבעגטימ םייה רעד ןוֿפ ןעמ טָאה תודועס-שולש וצ טנייה ,לביטש ןיא

 סָאװ ,שײלֿפ טכָאקעגנייא לקיטש ַא ,שיֿפ ּפָאק ַא :טנָאקעג טָאה רע סָאװ ,רער

 -עגנייא ןַא ,ךעלרעבעל עטקַאהעג ,הלח ַא ,הדועס רעד ןוֿפ ןבילבעגרעביא זיא

 הדועס יד טעװַארּפעג טָאה ןעמ ןוא ,ןֿפנָארב עלעשעלֿפ ַא ,גנירעה ןטרינירַאמ

 טָאה לָאמַא ןוא .הרוּת טימ ןוא גנַאזעג טימ עקַאט ,סטכַאנ-וצ-תבש טעּפש זיב

 רַאֿפ ןֹוא ,ךיז טניֿפעג ןעמ ואוו ןסעגרַאֿפ ךיז טָאה ןעמ ,טכַאמעג ךיוא ךיז

 םעד ןוֿפ רעניואווניא יד זיב ,לצנעט ַא ןיא ךיז טזָאלעגקעװַא המשנ:-תילע

 ןענייז ,רעשַאװ-רישעג רעשיסור רעד ןוא בצק רעשירייא רעד ,ןרָאג ןטשרעטנוא

 יז זַא ,ריט רעד ןיא ןטסױֿפ יד טימ ןדיי יד טעשַארטסעג ןוא ןעמוקעגֿפױרַא

 ,ןליטשנייא ךיז ןלָאז

 טַאהעג לָאמַא ןבָאה עיזַאנמיג ןסַאלק ריֿפ עטגײלַאב ענייז שטָאכ ,ףלָאװ-השמ

 רעטלַא רעד ןיא םיא ןוא םירבח-שרדמיתיב ענייז ןשיווצ הציחמ ַא ןטינשעג

 ןלעטשנדירֿפוצ ךיז ןענָאק וצ טשינ .הציחמ יד ןֿפרָאװעגמוא ָאד רעבָא טָאה ,םייה

 וצ ידּכ ,ןרעה ןייג לָאמַא טגעלֿפ רע סָאװ .ןלָאקידַאר יד ןוֿפ סעיצקעל יד ןוֿפ

 ,עקירעמַא ןיא ,ָאד רע טָאה ,המשנ רעטרעגנוהעגסיוא ןייז רַאֿפ הנויח ןעניֿפעג

 םעד ןיא קירוצ ןלַאֿפעגנײרַא זיא ןוא טיײקשיליּכשמ ןייז ןרױלרַאֿפ ןצנַאג ןיא

 ,טנגוי ןייז ןוֿפ טינש ןשידיסח
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 ןטֿפעהַאב ךיז לָאז רע סָאװ ,לַארטש ַא ךָאנ ,ןכוּת ַא ךָאנ טקנעבעג טָאה רע
 ןכלעוו ןיא ,הסנרּפ ןוֿפ ּפמוז םעד ןוֿפ ךיז ןבײהוצֿפױא טונימ ַא ףיוא ידּכ .םיא ןיא
 קַאה טימ בלעוועג סָאד ןזָאלרעביא טייציוצ-טייצ ןוֿפ רע טגעלֿפ ,טקעטש רע
 ןוא םייה רעטלַא רעד ןוֿפ רבח ַא וצ דיַאס-טסיא רעד ףיוא ןײגקעװַא ,קַאּפ ןוא
 "עג טָאה ףלָאװ:השמ שטָאכ םיִרָאו ,לביטש-םידיסח ןיא תבש ַא ןעגנערברַאֿפ
 יד ןיא ןעמוק טנָאקעג טשינ טָאה ןוא דיַאס-טסיא רעד ןוֿפ קעװַא טייוו טניואוו
 יד ןוֿפ רעבמעמ ַא ןעוועג רע זיא ךָאד ,ןענעװַאד לביטש-םידיסח ןיא םיתבש
 טָאה ,םייה רעד ןוֿפ םידיסח ערעדנַא ליֿפ יו ,"רעגד ידיסחמ ונמולש ישנַאג
 ,לביטש סָאד ןטלַאהעגסיוא ,רעייטש ןייז טלָאצעג

 ןיא ןעגנערברַאֿפ תבש םעד ןוא ןַאמסדנַאל ַא ייב ןקיטכענרעביא טגעלֿפ רע
 ןעגנערברַאֿפ ,הרות טימ ךיז ןרעהנָא ,ךיז ןענעװַאדנָא ,ךיז ןענרעלנָא ,לביטש
 טימ ךיז ןרעהנָא ,םינוגינ עטלַא ןשירֿפֿפיוא ,םייה רעד ןוֿפ םירבח ,םידיסח טימ
 ךיז רעדיוו ןוא לבלעוועג ןייז ןיא גָאטנוז ןעמוק קירוצ ךָאנרעד ,תינשמ עטלַא
 זיב ,ןכָאװ יירד-ייווצ ףיוא לָאמַא ,ןטעברַא ךָאװ רעצנַאג ַא ףיוא ןלעטשקעװַא
 ףיוא קעװַא רעדיו זיא רע ןוא ,טּפַאכעגנָא רעדיוו םיא טָאה "תורּכיש; סָאד
 -ַאב וצ ןוא ,תודיסח טימ ,טייקשידיי טימ ךיז ןעקנירטוצנָא דיַאס-טסיא רעד
 - .ןכָאװ רָאּפ ַא ףיוא רעדיוו ךיז ןקיאור

 ,ןענרעל םוצ הדמתה ַאזַא ןזײװסױרַא ןביוהעגנָא טָאה ,ןתנ ,ןוז ןייז רעבָא טניז
 ןיא ,ךעלכיב יד ןיא סערעטניא ןגירק רעמ סָאװ ןביױהעגנָא ףלָאװ-השמ טָאה
 -ניא רעייז ןגעוו ןגערֿפסיױא ךיז ןביוהעגנָא ,ױזַא ךיז טֿפיטרַאֿפ ןוז רעד עכלעוו
 ןטימ טליײײטעג ךָאד טָאה ,ןליוו ןטוג ןטימ טשינ וליֿפַא ןעוו ,ןוז רעד .טלַאה
 רעד ךיז ןקעוװרעד ןביױהעגנָא טָאה ןֿפלָאװ-השמ ןיא .טלַאהניא רעייז רעטָאֿפ
 םייהעג ןיא טרענעג טַאהעג ייז טָאה רע סָאװ ,סעיציבמַא עטלַא .ליּכשמ רעטלַא
 רע טָאה ןוא ,םיא ןיא ןבעלֿפױא ןביוהעגנָא ןבָאה ,טנגוי רעד ןיא טסורב ןייז ןיא
 ןעזעג ייז ,ךיז טײטשרַאֿפ ,רע טָאה ,ךיִז ףיוא ןדנעװנָא רעמ טנָאקעג טשינ יז
 "עג סעיציבמַא יד ןבָאה ןוז ןייז רַאֿפ .ןוז ןייז ןיא טריזילַאער ןוא טריֿפעגסיױא
 לָאמ ןייק ייז טָאה רע סָאװ ,רעדיילק עלוֿפרילָאק רעמ ןוא ערעכייר ליֿפ טבעוו
 ,שזדעלַאק ןקידנע רָאנ טשינ טעװ ןוז ןייז .ךיז ףיוא ןטסעמוצנָא טגַאװעג טשינ
 ,טעטיזרעווינוא ןַא ןיא קיטַאמעטַאמ ןוֿפ רָאסעֿפָארּפ ַא ןייז טעװ ןוז ןייז רָאנ
 ןֿפױא לּפַאטש רעטסכעה רעד ןעװעג ,תוגשה סֿפלָאװ-השמ טיול ,זיא סָאװ
 טעװ ,טײקטמירַאב ַא ןרעװ טעװ ןוז ןייז .ערעירַאק-רערעל ַא ןוֿפ רעטייל
 .רעכיב ןביירש

 רעדנַא רעדעי .לגניי ןייז ךרוד ןבעלסיוא ךיז ןביוהעגנָא טָאה ףלָאװ-השמ ןוא
 ךָאנ ,טלַאהניא ךָאנ טֿפַאשקנעב ןייז .טייז ַא ןָא טקורעגּפָא ךיז טָאה סערעטניא
 ןעגנערברַאֿפ ךרוד טליטשעג טשינ רעמ ןיוש רע טָאה לַארטש ַא ךָאנ ,הקיני
 -רעביא ןקיניזמוא ןיא רעדָא ,טײלסדנַאל יד טימ לביטש:םידיסח ןיא תבש ַא
 ;דומלּת ןוֿפ לוּפלּפ ןקיצנוק-שיטַאבָארקַא ןיא ןוא תוינשמ ןוֿפ םיניד יד ןרזח
 סָאד טײלגַאב טָאה סָאװ ,ןילַא ןוגינ רעקירעיורט רעד ,םטיר רעד טָאה ךיוא
 לָאמַא יוו ,טָאה רע .תובהלתה ןיא םיא טכַארבעגנײרַא טשינ רעמ ןיוש ןענרעל
 רע סָאװ רעדָא ,טלַאהניא ןעז ןביוהעגנָא ,ןרָאי-הלּכשה עשילעבער ענייז ןיא
 ןוא .הלּכשה רעד ןיא ,טֿפַאשנסיװ ןיא ,גנורעלקֿפױא ןיא ,"תילכּת; ןֿפורעג טָאה
 טקנעבעג ןערב ןוא קשח ַאזַא טימ טשינ טָאה ,דיסח רעמורֿפ רעד ,רעטָאֿפ ןייז
 ןייז ןעזעג טָאה רע ןעוו ,תחנ ןיא ױזַא ךיז טלגערּפעג טשינ ןוא בר ַא ןוז ַא ךָאנ
 טָאה ,ףלָאװ-השמ ,רע יו ,םירֿפס עקילייה יד רעביא ןעגנערברַאֿפ ןֿפלָאװ-השמ
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 הדמתה סױרַא טזייוו ןוז ןייז זַא ,ןעזעג טָאה רע ןעוו .,תחנ ןיא טלגערּפעג ךיז
 תילכּת ַא -- ןענוֿפעג ףלָאװ-השמ טָאה ןסיוו ךָאנ רעגַאב סנוז ןייז ןיא .ךעלכיב וצ
 .ןבעל ןיא

 ןוֿפ ךָאי םעד ןגָארטעג ףלָאװ-השמ ןיוש טָאה טײקנדירֿפוצ ןוא טֿפַאשביל טימ
 טֿפױקרַאֿפ ןוא גָאט ןצנַאג ַא ןענַאטשעג ,סנטסַאק יד ,קעז יד טּפעלשעג ,ןבעל
 רע סָאװ ,תואוֿפר ןוא ןבלַאז עטכַאמעג-שימייח ,ןטינשֿפױא ,הרוחס-ירעסָארג
  "תחנ םעד ןבָאה וצ ידּכ רָאנ ,ןטּפעצער ענעגייא ענייז טיול ,טײרבעגרָאֿפ טָאה
 לביטש ןיא ןציז וצ ,םָארק יד טכַאמרַאֿפ רע ןעוו ,טנװָא ןיא העש ַא ףיוא זור
 ,טנעייל רע סָאװ ,ךעלכיב יד ןוֿפ טלַאהניא םעד ןלייצרעד םיא ןרעה ,ןוז ןייז טימ
 ןענרעל ןגעוו םיא טימ סעומש ַא ןּפַאכ ןוא

 ןטגײלַאב ןדעי טימ סניוועג ןטסערג ןטימ יו טײרֿפעג ךיז טָאה רעטָאֿפ רעד
 -מײהַא טָאה ןוז ןייז סָאװ ,סַאלק וצ סַאלק ןוֿפ ןייגרעביא ןדעי טימ ,ןעמַאזקע
 רָאּפ ַא ןיא טָא .טגייטש ,טגייטש ןוז ןייז יו ןעזעג טָאה ףלָאװ-השמ .טכַארבעג
 "גניי רעד ןייז טעװ ;לוקסיַאה ןקידנערַאֿפ ,רָאי ןצכעז וצ ,רע טעװ םורַא ןכָאװ
 -לַאהַאב רעד ,ןעמוקעג רע זיא לָאמַא טימ זיב .איבמולָאק ןיא ןעמוקוצנָא רעטס
 ,רעדניק רענַאקירעמַא יד ףיוא טרעּפמעל ַא יו טרעיול סָאװ ,תיחשמ רענעט
 ןכָאװ רַאּפ ַא .דניק ןייז ןוֿפ זדלַאה ןֿפױא ךיז ןֿפרָאװעג ןוא ,זילַארַאּפ-רעדניק רעד
 -ַאק ַא ,טמיילעג ןגעלעג זיא קילג סֿפלָאװ-השמ ןוא -- טרעיודעג ךָאנ סע טָאה

 ,סיֿפ יד טימ ןגעװַאב ןוא טנעה יד טימ ןריר ןענָאק וצ טשינ ,טעב ןיא ,עקיל
 ןוֿפ תונמחר סָאד .טעבעג ןשידיי ןיא טגָאזעג טרעוו ,"םינב לע בָא םחרּכ;

 ןוֿפ תונמחר סָאד רעדייא לַאװק ןרעֿפיט ַא ןוֿפ טמַאטש דניק ןייז וצ רעטָאֿפ ַא
 דניק ריא וצ רעטומ רעד ןוֿפ תונמחר סָאד תעב .דניק ריא וצ רעטומ רעד
 זיא ,טולב-ןוא-שיילֿפ ןגייא ריא וצ קימַאניד רעכעלרעטומ רעד ןוֿפ ךיז טגָארט

 ,טולב ריא ןוֿפ ךשמה א ,ןיילַא ךיז וצ טגָארט יז סָאװ ,עביל רעד ןוֿפ לייט ַא -
 זיא ןוא ,עשהיח-וויטימירּפ סָאד ,טרובעג ןוֿפ טנעמעלע םעד ךיז ןיא טגָארט
 סָאד רעבָא טמַאטש ,ךעלײגרַאֿפ-לענש ןוא קידנסיירטימ ,שירעטסיה רַאֿפרעד
 ליֿפעג -תוכייש םעד ןוֿפ ןוז וצ רעטָאֿפ ןוֿפ ליֿפעג-תוכייש סָאד רעדָא תונמחר
 ןוֿפ טײקכעלצעזרָאֿפ יד ,טנעמעלע-םדָא םעד ךיז ןיא טָאה ,ןימ-ןשטנעמ םוצ
 ,עביל-טסבלעז ןוֿפ טשינ סױרַא טלעווק ,ןומדק ןטשרע םוצ זיב ןוז וצ רעטָאֿפ
 -ןַאטנעמָאמ ןוא שירעטסיה טשינ רַאֿפרעד זיא ןוא ,גנוטלַאהרעד-טסבלעז ןוֿפ רָאנ
 .ךעלרעיוד:גנַאל ןוא דילָאס רָאנ ,ךעלײגרַאֿפ

 -נַא ןלַאֿפַאב זיא סע יװ ,זיוה טֿפלָאװ-השמ ןלַאֿפַאב זיא קילגמוא סָאד ןעוו
 ןיא ךיז טעשטרָאקעג טשינ ,טנייועג טשינ ףלָאװ-השמ טָאה ,רעזייה ערעד
 רע .ּפָאק ןוֿפ רָאה יד ךיז ןסירעג טשינ ,לָאטיּפש ןוֿפ ריט רעד רַאֿפ סעמזַאּפס
 ,לָאטיּפש ןיא ריט רעד רַאֿפ ןטרַאװ ןקידלודעג ןיא געט ןוא ןהעש ןענַאטשעג זיא
 רע טָאה ,עקילַאק ַא ,ןענתנ ןייז ןבעגעגסױרַא ףוס םוצ םיא טָאה ןעמ ןעוו ןוא
 עסיורג סָאד םִיא ןבעגעגּפָא ,םייהַא םיא טכַארבעג ,טנעה יד ףיוא ןעמונעג םיא
 טלעטשעגניײרַא ,סױרַא סַאג רעד וצ ןעייג רעטצנעֿפ ייווצ ענייז סָאװ ,רעמיצ
 -סיוא ךיז ןיילַא ,טעב ןייז ןיא טגײלעגקעװַא ןוז םעד ,ןענירעד טעב ןגייא ןייז
 ףיוא ןבעגעגקעווַא םיא ןוא ,ןוז ןייז ןבעל לטעב-לעטשֿפױא ןַא ףיוא טעבעג
 | ,סיֿפ ןוא טנעה ענעגייא ענייז ןבעל טשער םעד

 טגָאמרַאֿפ רע ,ןבעל ןגייא ןייז רעמ טשינ ןָא לָאמסנעד ןוֿפ טָאה ףלָאװ"השמ
 ןייז ןענידַאב טנעה ענייז .ןבעל ןגייא ןייז ןרָאװעג זיא ןבעל סנוז ןייז .טשינרָאג
 ,םיא רַאֿפ ןעעז ןגיוא ענייז .םיא רַאֿפ ןעייג סיֿפ ענייז ,ןיילַא םיא יו רעמ ןוז
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 ףלָאװ-השמ .םיא ףרַאדַאב ןוז רעד ןעוו ,טקניטסניא ןכרוד טסייוו ףלָאװ-השמ
 הנוק םעד רע טזָאל לָאמַא טימ .הנוק ַא טנידַאב ןוא ,לבלעוועג ןיא ,ןטנוא טייטש
 "גרעוו-יורג ןייז רעביא סױרַא טמוק סָאװ ,עלעכיימש ןשיטַאמגעלֿפ ַא טימ ,ןייטש
 סָאװ ,םיא טוט ,ןוז םוצ ּפערט יד טימ ףױרַא טֿפױל ,זירּפַאק ַא יו עצנָאװ רעקיד
 זיא ףלָאװ:השמ .הנוק םעד ןענידַאב וצ ּפָארַא קירוצ טמוק ןוא ,ףרַאדַאב רע
 .רעטומ יד טשינ וליֿפַא ,ןוז ןייז ןענידַאב םענייק טשינ טזָאל ןוא קיטכיזרעֿפײא

 ,דנַאנַאכָאנ טגיל ןוז רעד ןוא ןעשעג זיא קילגמוא סָאד טניז ,ןָא לָאמסנעד ןוֿפ
 ןוא יה ןוֿפ לביטש-םידיסח סָאד ןֿפלָאװ-השמ רַאֿפ ןרָאװעג ?ביטש סנוז םעד זיא
 טמוק רע סָאװ ,הליֿפּתה-תיב ןייז ןרָאװעג זיא סע ,םייה רעד ןוֿפ שרדמ-תיב סָאד
 - ,טָאג ןייז וצ ןטעב ןיהַא

 ןוֿפ ןירעגרָאזרַאֿפ יד ןעוועג ױרֿפ עשידיי יד זיא תורוד ןוא תורוד ךרוד
 ײרֿפ רעדניק עריא ןוא ןַאמ ריא ןטלַאהעג טָאה יז .עילימַאֿפ ריא רַאֿפ הנויח
 ןענעמדיוו ןענָאק ןלָאז ייז ידּכ ,ןטיונ עכעלטלעוו ןוא גרָאז עלעירעטַאמ עלַא ןוֿפ
 ףיוא ןגָארטעג טָאה יז .הדובע ןוא הרוּת ןייז וצ ,טָאג וצ ןצנַאג ןיא ןבעל רעייז
 טלעטשעגנייא לָאמ טֿפָא ,ןדירַאי ףיוא ןרָאֿפעג .הסנרּפ ןוֿפ ךָאי ןרעווש םעד ךיז
 עדליוו ןשיווצ ,ןעקנעש ןיא לָאמַא ,ןֿפױקרַאֿפ םוצ תורוחס טּפעלשעג ,ןבעל ןטימ
 טשינ ןעמוקעגסיוא לָאמוצ ריא זיא סע ואוו ,םיצירּפ עקידרקֿפה ןוא םירעיוּפ .

 ןגָארט סָאד .ןקידײטרַאֿפ וצ ןבעל טעקַאנ ריא רָאנ ,ןצישַאב וצ טייקנייר ריא רָאנ
 רעשידיי רעד ןיא טָאה עילימַאֿפ רעצנַאג רעד רַאֿפ הסנרּפ ןוֿפ לוע םעד ךיז ףיוא
 -סיוא ,החּפשמ ריא וצ טייקנבעגרעביא רעקידנריר ריא טימ םענייאניא ,רעטומ
 ןשילַאכרַאירטַאמ םעד ןָא טנָאמרעד טָאה סָאװ ,רוטַאנ עשירעשרעה ַא טעדליבעג
 ,עילימַאֿפ רעד ןוֿפ דנַאטשוצ

 יד רָאג ןבָאה וצ טַאהעג טשינ טייצ ןייק טָאה ,בייוו סֿפלָאװ-השמ ,הרובד
 ,ןוז ןטריזילַארַאּפ רעייז רַאֿפ טָאהעג ייז טָאה ןַאמ ריא סָאװ ,דיילטימ ןוֿפ ןליֿפעג
 טצַאשעגּפָא ןֿפלָאװ-השמ ןוֿפ רעכעלטסגנַא ךָאנ ,רעצ רעמ טימ ךָאנ רעבָא טָאה יז
 ,החּפשמ רעד רַאֿפ ייס ,אֿפוג םיא רַאֿפ ייס טייהקנַארק סנוז םעד ןוֿפ עידעגַארט יד
 טיונ ןוֿפ לַאװק ַא ןייז גנַאל ןבעל ןייז טעו עקילַאק רעד זַא ,ןעזעגנייא טָאה יז
 עריא ףיוא סָאװ ,רעטומ יד ןוא .ןעמעלַא רַאֿפ טסַאל ערעווש ַא ,גנורעטש ןוא
 ןוא ןגעװּפָא טזומעג טָאה ,זיוה ןרַאֿפ תוירחַא עצנַאג יד ןגעלעג זיא סעֶציילּפ
 ןעמוק ןוא בצמ ןלעירעטַאמ רעייז ןוֿפ טכיל םעד ןיא עיצַאוטיס יד ןטסעמּפָא
 ןכעלקילגמוא רעייז רַאֿפ ןעוועג רעסעב טלָאװ סע זַא ,ריֿפסױא ןקידתירזכַא םוצ
 טיוט רעד ןעוו ,םיא ןגעוו ןעוועג שאיימ ןיוש ךיז ןבָאה םיריוטקָאד יד סָאװ ,ןוז
 טּפשמרַאֿפ זיא רע ןכלעוו וצ ,ןדייל ןייז ןוֿפ טזיילעגסיוא רעכיג סָאװ םיא טלָאװ
 טײהקנַארק יד סָאװ ,טסַאל עסיורג יד ךיילגוצ קידנעמענּפָארַא ,ןבעל ץנַאג ןייז
 4 / .ןעמעלַא ףיוא טגיילעג טָאה

 ןעוו ,ןעקנַאדעג ענעטלַאהַאב עריא ןטַאררַאֿפ טשינ טנָאקעג טשינ וליֿפַא טָאה יז
 טימעג טשינ בייהנָא ןיא טָאה יז לֿפיװ ,ןוז ןטימ גנורירַאב ןיא ןעמוקעג זיא יז
 רעבָא זיא ,רעטָאֿפ רעד יו ןקנַארק םוצ ןזָאלעגוצ ןוא טרַאצ ױזַא ןייז וצ ךיז
 רעטש ַא ןעוועג זיא עקילַאק רעד .,ריא ןוֿפ רעקרַאטש ןעוועג ןבעל עלַאער סָאד
 יד ןוא טייצ יד ןבעגקעװַא םיא טֿפרַאדַאב טָאה ןעמ :טירט ןוא טירש ףיוא
 ןבעגּפָא טֿפרַאדַאב טָאה ןעמ סָאװ ,ןכַאװַאב ןוא ןענידַאב סָאד ,טײקמַאזקרעמֿפױא
 ,ץנעטסיזקע רַאֿפ ףמַאק םעד ןיא טעװעטרַאהרַאֿפ ,םָארק ןיא הנויח רעד רַאֿפ
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 ךיוא ייז טָאה יז סָאװ ,דניק ריא רַאֿפ ןליֿפעג ןייק טגָאמרַאֿפ טשינ הרובד טָאה
 ןיא טבילרַאֿפ ןעוועג טשינ לָאמ ןייק יז זיא וצרעד .ןײלַא ךיז רַאֿפ טַאהעג טשינג
 ליֿפוצ טָאה ,רעטָאֿפ ןיא ןעוועג ןטָארעג ליֿפוצ זיא רע :םענעריובעג"טשרע ריא
 .ךעלכיב טימ ךיז ןבעגעגּפָא

 רַאֿפ טַאהעג טָאה יז סָאװ ,טכוזרעֿפײא ןוֿפ ליֿפעג ַא ןעוועג סָאד זיא רשֿפא
 עסיורג ןייז ןזיװעגסױרַא טָאה ןעטיינ סָאװ ,ןָא טייצ רעד ןוֿפ .דניק ןגייא ריא
 "השמ .ץרַאה סרעטָאֿפ ןייז ןעגנַאֿפעג ןעמונעג רֶע טָאה ,ןענרעל רַאֿפ הדמתה
 סנוז ןייז ןיא רָאנ יו ךַאז ןייק ןיא טַאהעג טשינ סערעטניא ןייק רעמ טָאה ףלָאװ
 טשינ ,החּפשמ רעד ןוֿפ רעדילגטימ עקירעביא יד ןעזעג טשינ טָאה רע .ןענרעל
 ןוא ,ןֿפָארטעג טָאה קילגמוא סָאד רעבָא טניז .ןוז ןטסגניי ןייז טשינ ,בייוו ןייז
 -עֿפָא הרובד טָאה ,עקילַאק םעד ןעקנָאשעגקעװַא ןצנַאג ןיא ךיז טָאה ףלָאװ-השמ
 ,עקילַאק םוצ גנוטכַארַאֿפ ריא וליֿפַא ,לוטיב ריא ןזיװעגסיױרַא טייהרענ

 ןוֿפ טביורעגקעװַא טַאהעג ןבָאה ךעלכיב יד .ךעלכיב טַאהעג טנייֿפ טָאה יז
 ריא טימ ןייז וצ טָאטשנַא .הנותח רעייז ןוֿפ ןרָאא עטשרע יד ןיא ןַאמ ריא ריא
 ןעגנערברַאֿפ וצ טָאטשנַא ,הסנרּפ ןוֿפ ןעוועג ײרֿפ זיא רע סָאװ ,ןטונימ יד ןיא
 טכַארברַאֿפ ,הנותח רעד ךָאנ דלַאב ,ףלָאװ-השמ טָאה ,ריא טימ ךיז ןעיײרֿפ ןוא
 .ןוז ןטסטלע ריא טימ ךיוא ןעוועג זיא ענעגייא סָאד ןוא ,רעכיב טימ ,םירֿפס טימ
 -- ,ךַאז ןייא טַאהעג רָאנ רע טָאה ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,ןָא ןרָאי-רעדניק עירֿפ ענייז ןוֿפ
 .ךעלכיב

 -טגוצ טָאה יז .ךעלכיב וצ האנש עקיבױלגרעבָא ןַא ןעמוקַאב טָאה הרובד
 ,זיוה ריא ןלַאֿפַאב זיא סָאװ ,סטכעלש'-סטָאדלַא ,זײב-סָאדלַא ךעלכיב יד ןבירש
 קידנעטש זיא ּפָאק סֿפלָאװ-השמ .ןעוועג קידלוש ךעלכיב יד ץלַא םעד ןיא ןענייז
 ןוא --- לדנַאה םוצ טגיוטעג טשינ רע טָאה םעד תמחמ .ךעלכיב יד ןיא ןגעלעג
 .ןבעל ַא טרעטצניֿפרַאֿפ .הכרעמ עצרַאװש ַאזַא םיא ייב טַאהעג רַאֿפרעד טָאה יז
 יװ סעצײלּפ סהרובד ףיוא ןגעלעג רערעווש זיא הסנרּפ ןוֿפ לוע רעד םירָאװ
 םָארק ןיא ןכַאז יד ןֿפַאשעגניײא טָאה סָאװ ,יד ןעוועג זיא יז ,ןֿפלָאװ-השמ ףיוא
 יז .תונובשח עלַא ,ןעגנולעטשַאב עלַא ןגעלעג סע ןענייז ּפָאק ריא ףיוא ,ןיײרַא
 ןעוועג ףלָאװ:השמ זיא ןעמעלַא ךָאנ םירָאװ ,גנידצלַא רַאֿפ טגרָאזעג סע טָאה
 הצע ןַא ןײלַא ךיז יו תוצע ןשטנעמ ערעדנַא ןבעג ןיא טריסערעטניארַאֿפ רעמ
 ,םייה עטלַא יד זיא ּסָאד ,וטסניימ סָאװע : ןגָאז קידנעטש;םיא טגעלֿפ הרובד .ןבעג
 .עקירעמַא זיא סָאד ?ןשטנעמ ערעדנַא טימ ןבעגוצּפָא "'ךיז טייצ טָאה ןעמ אוו
 סע ןענייז ןטנװָא יד ןיא ןוא ,"סענזיב ןוָא רוי דניַאמ, ןוא "ּפא"יראה; זיא סע
 .ךעלכיב יד רעביא ןגעלעג ,ןוז ןוא רעטָאֿפ ,עדייב ןענייז יז : ךעלכיב יד ןעוועג
 טלָאװ לגניי סָאד ןעוו .טכַארבעג קילגמוא סָאד ןוז ןֿפױא ןבָאה ךעלכיב יד ןוא
 טשינ קילגמוא סָאד טלָאװ ,סעיָאב ערעדנַא טימ סַאג ןיא ןֿפָאלעגמורַא ןעוועג

 .ןעמוקעג ןעוועג
 ריא ךָאנ ןצנַאג ןיא ןעוועג ,גניווריוא ,ןוז רעטסגניי ריא זיא רעבָא רַאֿפרעד

 ןזיװעגסױרַא ןָא טנגוי רעטסירֿפ ןייז ןוֿפ לגניי סָאד טָאה לּכ םדוק .ךָאנ טסוג
 טנעס ַא טכַארבעג טָאה רע .טײרֿפרעד רעטומ יד טָאה סָאװ ,טײקשיטקַארּפ ַא
 רעד ןיא .סרעטומ יד ןוֿפ ןטנעס ןּפעלש סעיָאב ערעדנַא תעב ,ןיײרַא בוטש ןיא
 ןקירָאֿפ ןעוועג זיא סָאד סָאװ ,לוקס:קילבָאּפ טקידנעעג טָאה גניווריוא ןעוו ,טייצ
 רָאנ טשינ .םָארק ןיא רעטומ רעד רַאֿפ ףליה עטסערג יד ןעוועג רע זיא ,רָאי
 -גייא ןֿפלָאהעג ןוא ןָא ןרָאי-רעדניק ענייז ןוֿפ סענזיב יד ןוֿפ טסואוועג רע טָאה
 "עג ךיוא טָאה רע רָאנ ,גנונעדרָא ןיא גנונעכער יד ןטלַאה ןוא הרוחס יד ןֿפַאש
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 ןעמ ואוו ,סעמריֿפ ןענוֿפעגסױא טָאה רע .הרוחס עקיליב ןעמוקַאב וצ טסואוו

 -ָארקנַאב ַא ןוֿפ ןסָאריּפַאּפ ןוא ןרַאגיצ :תורוחס ענעגײלרַאֿפ סא טֿפױקרַאֿפ

 יד ןיא ףליה ןייז ץוחַא ןוא .ףױקרַאֿפסיױא ןַא ןוֿפ ןוורעסנָאק ,עמריֿפ רעטריט

 ענעגייא ענייז ףיוא ןעגנומענרעטנוא עטַאווירּפ ענעגייא טַאהעג רע טָאה ,סענזיב

 ןשיוצ טֿפױקרַאֿפ ייז ןוא הרוחס-טינש ךעלטשער טֿפיוקעגנײא טָאה רע .טנעה

 "ניארַאֿפ רעייז ךיז רע טָאה סנטצעל .וינעווע רעטשרע רעד ףיוא סטרַאקשוּפ יד

 ,עטריקַארבסיוא ואוו-ץעגרע טֿפױקעגֿפױא טָאה רע : ךעלדיילק ןיא טריסערעט

 ןוא ןגָארט םוצ ןכַאז עשרעדניק ,רעכיטרַאֿפ עשרעבייוו ,ךעלדיילק ענעגײלרַאֿפ

 טלגערּפעג ךיז טָאה רעטומ יד .טרַאקשוּפ ַא ףיוא זייוורעקיטש טֿפױקרַאֿפסיױא יז

 .ןטײקיאעֿפ-סענזיב סגניווריוא ןוֿפ תחנ ןיא

 ןייא :ןעײטרַאּפ ייווצ טעדליבעגסיוא ךיז ןבָאה ןֿפלָאװ-השמ ייב בוטש ןיא

 רעטומ יד -- ײטרַאּפ עטייווצ יד ;עקילַאק ןטימ ףלָאװ-השמ ןעוועג זיא ײטרַאּפ

 ןטלַאהריֿפ ןטסגניי ןרַאֿפ טגעלֿפ ףלָאװ-השמ ןעוו ,לָאמ ןדעי ןוא ,ןטסגניי ריא טימ

 ןכָאקֿפױא סָאד טגעלֿפ ,הדמתה ןוא טייקטנרעלעג סנטסטלע םעד לשמ ַא יװ

 ריא זיא סָאװ ,םעד רַאֿפ גנוקידיילַאב ַא יו ןעמונעג סָאד טָאה יז .ןטילבעג סהרובד

 .ןטסרעייט םוצ
 ןגָאז קידנעטש יז טגעלֿפ -- !ןעגנערב ךעלכיב יד סָאװ וצ .ךָאד טסעז וד --

 ןעוועג טלָאװ רע ןעוו רשֿפא -- .עקילַאק ןֿפױא טנַאה רעד טימ ןזײװנָא ןוא

 סָאד רשֿפא רע טלָאװ ,ןעוט סעיָאב ערעדנַא סָאװ ןוטעג ,סַאג ןיא ןֿפָאלעגמורַא

 | .יי ךעלכיב רעביא קידנעטש טגיל יָאב ַא זַא ,ןטימעגסיוא קילגמוא

 יד טגײלעגֿפױרַא םיא טָאה ,ןוז םוצ ןעגנַאגעגוצ לָאמסנעד זיא ףלָאװ-השמ
 : סַאּפש ןיא ךיז ןֿפורעגנָא ןוא לסקַא ןֿפױא טנַאה

 ,ייז ןסייוו סָאװ .תועד עטכייל ןבָאה רעבייוו יד זַא ,ןגָאז םימכח ערעזדנוא -- :
 ! ןתנ ,ַאה ,ןבעג ןענָאק ךעלכיב יד סָאװ

 ןענידַאב וצ ףיוא ףליהעג ַא ןעמוקַאב ףלָאװ:השמ טָאה רעבָא סנטצעל

 .רעטכָאט סיטרַאקעמ ןכש םעד ,ירעמ ןעוועג זיא סָאד ,ןוז ןקנַארק ןייז

 -ַאב יטרַאקעמ ירעמ זיא ,ןדיי טנייֿפ טָאה רעטָאֿפ ריא סָאװ ,טקוקעג טשינ

 ןיא ןעגנַאגעג ייז טימ זיא יז סָאװ ,קָאלב ןוֿפ רעדניק עשידיי יד טימ טעדניײרֿפ

 -ֿפױהַא קידנעטש טָאה יז .ןָא טייהרעניילק ןוֿפ ןענעטיינ ןעק יז .לוקס קילבָאּפ

 זיא רע טניז .טייקטנרעלעג-ליואוו ןייז בילוצ ץרא-ךרד טימ םיא וצ טקוקעג

 לָאמ טֿפָא ןוא ,קעטָאילביב רעד ןוֿפ רעכיב םיא יז טגנערב ,ןרָאװעג קנַארק

 .רעטעלב יד םיא רַאֿפ יז טשימ

 יז זַא ,רעמוז םעד ןרָאװעג טגָאזעגוצ וליֿפַא ריא זיא סע ,טייצ טָאה ירעמ

 טָאה טציא זיב רָאנ ,ּפמעק ַא ןיא ,דנַאל ןֿפױא עיצַאקַאװ ריא ןעגנערברַאֿפ טעוו

 "ער ןלָאצנייא רַאֿפ עמוס עקיטיונ יד ןעגנערבֿפיױנוצ טנָאקעג טשינ רעטָאֿפ רעד

 סיוא טלַאה סָאװ .עיצוטיטסניא-הקדצ רעשילױטַאק רעד ןיא טלעג-עיצַארטסיג

 | .ּפמעק םעד

 טָאה ,רָאי ףלעווצ ןעוועג טלַא זיא יז ןעוו ,ןבעל ריא ןיא לָאמ קיצנייא-ןייא

 .רעדניק עקנַארק עמערָא רַאֿפ ּפמעק ןשילױטַאק ַא ןיא ,דנַאל ןֿפױא טכַארברַאֿפ יז

 ףרָאד ןיא ןקיש יז ןסייהעג טָאה רָאטקָאד רעד ןוא --- טסוהעג לָאמסנעד טָאה יז

 יז .ןשיטָאטש ץוחַא ,סנירג ןייק ןעזעג טשינ יז טָאה לָאמסנעד טניז רָאנ ,ןײרַא

 .טָאטש ןיא רעמוז םעד ןביילבוצרעביא ,יטרַאקעמ ירעמ ,ןעוועג ךעלקילג ךָאד זיא

 .רַאֿפרעד הביס ַא טַאהעג טָאה יז

59 
 יז



 ענעגייא עריא טַאהעג טָאה יז .רעכיב ןענעטיינ טכַארבעג יז טָאה לָאמ ןייא
 ךָאנ זיא רע זַא ,ןביולג ןקנַארק םעד ןזָאל וצ ,יטרַאקעמ ירעמ ,סקירט עניילק
 יז ןעוו .םיא טימ ןעשעג טשינ זיא ךַאז ןייק זַא ,טנעדוטס-שזדעלַאק רעד ץלַא
 יז זַא ,טכַאמעג ךיז יז טָאה ,קעטָאילביב רעד ןוֿפ רעכיב יד טכַארבעג םיא טָאה
 ןָאק רע זַא ,טסואוועג טוג ץנַאג טָאה יז שטָאכ ,ןבוטש יד רעביא םורַא םיא טכוז
 .טרָא ןוֿפ ןיילַא ןגעווַאב טשינ ךיז

 -עג םיטש ַא טָאה --- ?וטסיב ואוו .רעכיב יד טכַארבעג ריד בָאה ךיא ---
 טניֿפעג רע זַא ,טסואוועג טוג ץנַאג טָאה יז .ןסיורד ןיא ּפערט יד ןוֿפ טגערֿפ
 .רעמיצ ןייז ןיא דימּת יו ךיז

 ,טרעֿפטנעעג'ןעטיינ טָאה --- .ףױרַא םוק --
 יד סָאװ ,טסייוו .קעטָאילביב רעד ןוֿפ רעכיב יד טכַארבעג ריד בָאה ךיא --

 ךימ טָאה יז .עטסנרע רעייז ןענייז רעכיב יד זַא !?טגָאזעג טָאה ןירַאקעטָאילביג
 ,רעביירש ַא ןַאמ רעד זיא יצ ,ייז ךיא םענ ןעמעוו רַאֿפ ,טגערֿפעג

 ליֿפ ױזַא םיא ןגיוט סע סָאװ וצ ,טשינ סייוו ךיא ? רעכיב רעדיוו ןיוש --
 ןעמ זומ ,ךיא ײטשרַאֿפ ,אלימ ,רָאטקָאד ףיוא טרידוטש שטָאכ רע טלָאװ .רעכיב-
 יַאנ -- .ןסע ןייז ןוז םעד וצ טגָארט יז יו רעטומ יד טגָאז -- ,רעכיב ןענעייל
 ןֿפױא ןסע סָאד קעװַא טלעטש יז ןוא --- ,רָאטס ןיא ןעמונרַאֿפ זיא עטַאט רעד
 .רעכיב יד טרָאד ןוֿפ טרַאשעגקעװַא רעירֿפ טַאהעג טָאה יז סָאװ ,לוטש ןוֿפ טערב
 -- ! רעכיב יד סָאװ וצ זיא ,ןוז ןיימ ,ןייז טשינ ןיוש וטסעװ רָאטקָאד ןייק ,ןיינ --
 ןוז םעד סע טגנַאלרעד ןוא ּפוז יד רֶעלעט םעד ןוֿפ טלֿפעל ןוא רעביא יז טגָאז
 .ןײרַא ליומ ןיא

 -- ,ןוט ןרעג סע לעװ ךיא ,ךימ טזָאל ,ךייא טעביכ ,יקסװָאדיװַאד סעסימ --
 ,לֿפעל םעד רעטומ רעד ןוֿפ ןעמענקעוַא קידנלעוו ,ירעמ טגָאז

 טסגנערברַאֿפ וד זַא ,ןרעװ ריואוועג טעװ רעטָאֿפ ןייד .םייהַא רעסעב ייג וד ---
 ,גָאטנוז ןטצעל יו ױזַא ןתיממ ךיד רע טעװ ,ןדיי ַא יינ

 טשינרָאג רימ טָאה רעטָאֿפ ןיימ .יקסווָאדיװַאד סעסימ ,תמא טשינ זיא סע --
 ,שטנעמ רעטכעלש ןייק טשינ זיא רעטָאֿפ ןיימ .ןוטעג

 טרעהעג טשינ טָאה ןעמ !ןבעגעג ריד רע טָאה לקעב ןיא טעלג ַא ,סָאװ ---
 ?ןדלַאװעג יד

 ,לֿפעל םעד ןוֿפ ייז קידנעמענקעװַא ,ןּפיל יד ןעטיינ טמירקרַאֿפ -- !עמָאמ --
 ? תמא םעד טשינ גָאז ךיא ,סָאװ --
 | ! עמַאמ --
 ףלָאװ-השמ ,טירט עטלייאעג ןוֿפ שער ַא ךיז טרעה ּפערט יד רעביא ןוֿפ-

 .טעּפמיא טימ בוטש ןיא ןיײרַא ךיז טסייר
 סיױרַא טעמּכ טסייר רע ןוא --- !ןסע ןבעג ןיוש םיא לעװ ךיא ,ךימ זָאל ---

 .טנַאה סבייוו ןוֿפ לֿפעל ןטימ רעלעט םעד
 .?ןעמוקעגֿפױרַא וטסיב סָאװ ,סרעמוטסָאק טימ רָאטס עלוֿפ ַא --
 .רעכליב זיא סָאד ,סרעמוטסָאק יד ּפָא זָאל --
 .ןיוש םיא טיג ןעמ .ןרעגנוהרַאֿפ טשינ םיא טזָאל ןעמ זַא ,ךָאד טסעז וד --

 ,סרעמוטסָאק יד וצ ּפָארַא ייג ,ריד ןָא ןסע
 !לֿפעל םעד רימ ביג .טגָאזעג ריד ךיא בָאה ,סרעמוטסָאק יד ּפָא זָאל --
 ןַאמ םעד רעביא טיג יז -- .ןבָאה הסנרּפ וטסעװ םעד ןוֿפ זַא .ַאנ ,ַאנ --

 ,פערט יד רעטנורַא יז טֿפױל ןײלַא ןוא לֿפעל ןטימ רעלעט םעד
 ,ירעמ טגָאז --- ! ךימ טזָאל ,ךייא טעב ךיא ,יקסווָאדיװַאד רעטסימ --



 ?וד סעּפע סָאװ רַאֿפ --
 !ךימ טזָאל ,ךייא טעב'כ .יקסווָאדיװַאד רעטסימ ,ןוט ןרעג סע ליוו ךיא --
 .רעדנואוו טימ לדיימ עשינכש סָאד ןָא טקוק ףלָאװ-השמ
 ?ָאד וטסוט סָאװ ? רעטכָאט סיטרַאקעמ טסיב וד ,ָא --
 -יװַאד רעטסימ .קעטָאילביב רעד ןוֿפ רעכיב ןטענ טכַארבעג בָאה ךיא --

 ךיא .ןוט וצ ןרעג ױזַא סע בָאה ךיא .ןסע סָאד ןטענ ןבעג ךימ טזָאל ,יקסווָאד
 ,ןוט וצ סָאד יו סייוו ךיא .לרעדירב ןיימ קידנעטש עוועדָאה

 ךָאד טסיב ?ןוט סע וטסלָאז סָאװ רַאֿפ רעבָא ,ןוט סע וטסנָאק סיוועג ---
 | !רעטסעוװש סטענ טשינ

 ןיא ןעגנַאגעג ןענייז ךיא ןוא גניווריוא ןוא טענ !םינכש ןענייז רימ --
 ,ןעמַאזוצ לוקס

 ,טעבעג ַאזַא ןגעלעג זיא םינּפ ריא ןיא ,לדיימ ןֿפױא טקוקעג טָאה ףלָאװ-השמ
 ,השקב ַאזַא טקירדעגסיוא ןבָאה ןגיוא עריא

 ?ןוט סע וטסלָאז סָאװ ךָאנ רעבָא --
 -ַאד רעטסימ ,ןײטשרַאֿפ טשינ סע ריא טנָאק .ןוט סע ליװ ךיא לייוו ---

 ?יקסווָאדיװ
 המּכסה יד ןגעלעג זיא קילב סנעטיינ ןיא ,ןוז ןייז טקוקעגנָא טָאה ףלָאוװ-השמ

 ,השקב סלדיימ רעד ףיוא
 ףלָאװ-השמ טָאה ,עבָארּפ ףיוא יו ,קידנליוו-טשינ יװ ,ןטכַארטוצרעביא טשינ

 ,טנַאה סירעמ ןיא לֿפעל ןטימ רעלעט םעד טרעֿפטנעעגרעביא
 -3ָא יז טָאה טײקיטכיזרָאֿפ סיורג טימ ןוא רעלעט םעד ןעמונעג טָאה ירעמ

 .ןיירַא ליומ ןיא ןענעטיינ טגנַאלרעד ןוא ּפוז רעד ןוֿפ טלֿפעלעג
 ןָאק ךיא .ןרעג ךיוא סע טסוט וד ןוא ,ןוט וצ יו סע טסייוו וד ,עז ךיא ---

 | .ןײרַא םָארק ןיא קירוצ ןייג
 טסואוועג טשינ טלָאװ רע ךיילג ,עלייוו ַא טכַארטעג ךָאנ טָאה ףלָאװ-השמ

 :עמיטש סבייוו ןייז ןטנוא םָארק רעד ןוֿפ טרעהעג ךיז טָאה דלַאב רָאנ ,ןוט וצ סָאװ
 ? ןעמוקּפָארַא ןיוש וטסעװ רשֿפא ,ףלָאװ-השמ ---
 טקוק ,טײהרעטכַארטרַאֿפ ףלָאװ-השמ טרעֿפטנע --- ,ןיוש םוק ךיא ,ןיוש ---

 ןוא ,דניק ןיילק ַא טזיּפש ןעמ יװ טָא ,ןוז ןייז טזייּפש ירעמ יוװ וצ לייוו ַא ךָאנ
 ,בוטש יד גנילצולּפ רע טזָאלרַאֿפ טירט עקנילֿפ טימ

 רַאֿפ ןירעֿפלעה ַא ןירעמ ןיא ןענוֿפעג ףלָאװ-השמ טָאה ןָא לָאמסנעד ןוֿפ
 ,ןוז ןייז
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 ןטימ ןיא .ךעלרעטומ ןוא דלימ ןוא ןייז טוג טנָאקעג ךיוא טָאה קרָאידוינ

 ףיוא ןגָארטעג טָאה סָאװ ,גָאט ַא טּפַאכעגנײרַא ךיז טָאה ןציה יד ןוֿפ לַאֿפנָא םעד
 ןעמי יד ןוֿפ ןעייוו סָאװ ,ךעלטניוו עטמעטַאב ענעצלַאזעג עלַא יד ?גילֿפ ענייז

 ןוֿפ ץרַאה ןטימ ןיא .טֿפול רעדלימ ַא טימ רעקרָאי-וינ יד ןרעכעֿפ ןוא דעבירַא

 -סער ןשיוצ ,ןענַאק-טסימ עטלעטשעגנָא ןוא רעזייה-טנעמענעט ןשיווצ ,ןטעהנַאמ

 "זַאג ןוא ןליבָאמָאטױא ,רענעגעוו-ןוא-דרעֿפ ,רעזייה-ףמַאד ,ןקירבַאֿפ ,ןענַארָאט
 -לַאהַאב ןוֿפ ואוו-ץעגרע .ןוֿפ זַא ,גָאט ַאזַא ןיא ןליֿפ ןעמונעג ךיז טָאה ,ןעקנַאט
 ןעיוו טמענ גרעב עטעדלַאװַאב ענעעזעגמוא ןוֿפ ,רעדעס ןוא רעדלעוו טנעט
 חיר רעקידנשירֿפרעד רעד ,ייצַאקַא ןוא ןימסַאי ןוֿפ טײקיטֿפוד עסיז יד רעהַא
 סיוא ןעמעטָא סענסָאס סָאװ ,רעמײב-לדָאנ ןוֿפ ךיוה רעד ,לּפע עקיטייצ ןוֿפ
 סע ןוא ,לגילֿפ גָאט ַאזַא ןיא ןעמוקַאב טָאה רעקרָאי-וינ רעד ןוא -- ,ךיז ןוֿפ
 "וינ ןוֿפ ןסַאג יד רעביא גָאט ַאזַא ןיא טשינ טייג ןעמ זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה
 ,טבעווש ןעמ רָאנ ,קרָאי

 םעד ךָאנ סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ףיוא טלעטשעג ךיז טָאה גָאט ַאזַא
 ,טקינײּפעג גנַאל ױזַא יז ןבָאה סָאװ ,ןציה עשיּפָארט יד ןוֿפ לַאֿפנָא םענעגושמ
 ןבָאה רעדיוו .טכירעגֿפױא טָאה סָאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ןוֿפ קָאלב רעד
 סַאג רעד ןוֿפ קורב םעד טליֿפעגנָא ,רַאוטָארט ןֿפױא ןזיוװַאב ךיז רעדניק יד
 ,סנטסַאק ענעֿפרָאװעגסױרַא עלַא .ליּפש ןוא רעטכעלעג ,ןעיירשעג ,שעד טימ

 .ןעמוקַאב רעדער לָאמַא טימ ןבָאה ןענַאק ,ךעלקנעב
 . ןגעק ןבעג וצ הצע ןַא ךיז טוג ױזַא טשינ טסייוו טלעוו רעד ןיא דניק ןייק

 ןשיווצ ןעגנַאֿפעג .ליּפש ןוֿפ געוו ןייז ןיא םיא טלעטש סַאג יד סָאװ ,תועינמ יד
 עקירעיורט ,סַאג ןטייז עדייב ןוֿפ ןעייטש סָאװ ,רעזייה-טנעמענעט ןוֿפ טנעוו
 ןוא דרעֿפ ןוא רעדער ןוֿפ גנערדעג ןיא ,שינעגנעֿפעג רעײרֿפ ַא ןוֿפ ןרעיומ

 -ליּפש ןייז רַאֿפ סַאג יד ןצונוצסיוא דניק רעקרָאי-וינ סָאד טסייוו ,ןליבָאמָאטױא

 ןייז טימ טרָאֿפ ,רעײג-סוֿפ יד ןוֿפ ּפעק יד רעביא לַאב ןייז טֿפרַאװ רע ,דלעֿפ

 -טסימ יד טלדנַאװרַאֿפ ןוא ןליבָאמָאטױא ןוֿפ גנערדעג ןיא ןַײרַא עלעגעוו-ןטסַאק

 ןיא ,ןקידיילוצסיוא ןקיטעּפשרַאֿפ רענעגעװ-רַאטינַאס עשיטָאטש יד סָאװ ,ןענַאק

 .ןצַאקרוטש עקידרעײֿפ
 רעדנַא ןַא טימ רָאג .טבעל סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ןוֿפ קָאלב רעד

 רעגנַאל רעד .ןירַא קָאלב ןיא ןײרַא רעליד-קנָאשזד רעד גילעז טרָאֿפ טימעג

 -מילק ךעלקעלג יד :ןעמוקַאב לגילֿפ טלָאװ רע יו ,טכירעגֿפױא רָאג זיא ינָאטנָא

 וצ עמיטש רערעטנומ ַא טימ סיוא טֿפור גילעז ןוא ןגָאװ ןֿפױא ךעלײרֿפ ןרעפ

 ּפָא טגנילק *קנָאשזד; רעד ןוא -- *! קנָאשזד !קנָאשזד; : ןקָאטש עטשרעבייא יד
 | | .ןצַאט ןוֿפ שיורעג ַא טימ ,לַאש ַא טימ

 יז .ױרֿפ רעשירייא ןַא ןוֿפ עמיטש ַא ךיז טרעהרעד ּפָארַא רעטצנעֿפ ַא ןוֿפ

 רעד ןוֿפ ביױטש םעד רעטנורַא טלסיירט ,רעטצנעֿפ םעד רעבירַא ךיז טגייב
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 :וצ יברעד ךיז טגניז ןוא רעייגכרוד יד ןוֿפ ּפעק יד רעביא טשרַאב-ביוטש
 טרעֿפטנע ּפָארַא רעטצנעֿפ ןשידיי ַא ןוֿפ *?!יַאטקענ ןירג יהד הטיוו ילעק ,ָא;
 . וצ ךיז טליּפש ענעדיי ַא סָאװ ,לקיטש שינזח ַא טימ רעשירייא רעד ּפָא ןעמ
 -קעלַא עקנירעטַאק ַא טליּפש סַאג רעד ףיוא .שעוו ןשַאוװ םייב ןָאֿפָאמַארג ןֿפױא
 םוצ ןצנַאט ןוא טנעה יד ייב ךיז ןטלַאה ךעלדיימ .דנעב-םיַאט-גער סרעדנַאס
 ףושיּכ טימ יװ טָאה סָאװ ,ןוגינ םעד ןעמורברעטנוא טימ טֿפלעה סע .וצ ןוגינ
 ןוֿפ ּפעק .רעטעברַא-רעבמָאלּפ רעקידנעייגכרוד ַא ,רעקרָאי-וװינ יד טקעטשעגנָא
 לייט -- ,רעביטש יד ןוֿפ רעטצנעֿפ יד ןיא ךיז ןזייווַאב ךעלדיימ ןוא רעבייוו
 טמוק סָאװ ,ןַאמ-ךלימ רעד וליֿפַא .ןוגינ םעד סיוא ןֿפײֿפ ערעדנַא ,טימ ןעמורב
 טֿפלָאװ :השמ ןיא ךלימ רעשעלֿפ ןלעטשוצוצ עלעגעוו ןוא-דרעֿפ ןייז טימ ןָא

 ,בצק רעשטייז רעקיד רעד ,עצלוש וליֿפַא .ןוגינ םעד רעטנוא טֿפײֿפ ,םָארק
 -ץג ןייז ןוֿפ לעוװש רעד רַאֿפ ךוטרַאֿפ ןסייוו ןטקעלֿפעג-טולב ןייז טימ טייטש
 םעד טֿפלעה סָאװ ,רעגענ רעגנוי רעד .ןוגינ םעד ןֿפײֿפסױא טוואורּפ ןוא לבלעוו
 עקַאט ךיז טלעטש ,רעביטש יד ןיא זייא ןגָארטוצרעדנַאנוֿפ ןַאמזייא ןשינעילַאטיא
 ,טנַאה ןיא םעלק ןֿפױא זייא קיטש ןטימ ןוא ,סַאג רעד ןטימ ןיא קעװַא ָאד דלַאב
 גנוליײורַאֿפ רעד וצ ,ץנַאט:-םיַאטגער םעד סיוא טרָא ןֿפױא ךיילג עקַאט רע טריֿפ
 ,םיא םורַא ךיז טלעטש סָאװ ,לדער םעד ןוֿפ דיײרֿפ רעד ןוא

 -נעּפָא רָאסעֿפָארּפ טסַאגוצ טציז *רָאטס-גנינילק, סעשטיווָאמיײכ םהרבא ןיא
 -בעמ, סצנַארק סעסימ ןיא טנַאריטרַאװק ַא זיא רעמײהנעּפָא רָאסעֿפָארּפ .רעמייה
 ןוֿפ רערעל רעטמירַאב ַא ןעוועג דע זיא םייח רעטלַא רעד ןיא ."ןרעמיצ עטריל
 ןעמעוו ןוֿפ ןוא ,גיסוָאט ןוֿפ ,טסיל ןוֿפ רעליש ַא ,זָאוטריװ רעסיורג ַא ,קיזומ
 ,ןטרעצנָאק טימ ןביוהעגנָא .םיא ףיוא טנעקרעד טשינ ךיז טָאה עקירעמַא ? טשינ
 סצנַארק סעסימ ןיא טקידנעעג ןוא -- רעטסעקרִא ןיא טליּפשעג רעטעּפש |

 -סױרַא ןענייז עכלעוו ,רעלטסניק רַאֿפ טלקמ-םוקמ ַא ןעוועג זיא סָאװ ,"לעטָאה,
 .ןעייר יד ןוֿפ ןלַאֿפעג

 רעד ןוֿפ רעדניק יד ןליּפשיָאנַאיּפ ןיא סעיצקעל טיג רעמײהנעּפָא רָאסעֿפָארּפ
 -ָאֿפ רעשינעילַאטיא רעדעי .טֿפַאשתונכש רעשידיי-שירייא-שינעילַאטיא רעמערָא
 -- רעטומ עשידיי עדעי ןוא ,ָאזורַאק ןטייווצ ַא ןוז א ןבָאה וצ טמּולחעג טָאה רעט
 ןעוו ,סנשָארג עטצעל יד ןבעגעגסיוא ןעמ טָאה .ןַאמלע ַאשימ ןטייווצ ַא ןוז ַא
 יד טקישעג טָאה ןעמ ןוא .טיורב טלעֿפעג לָאמ טֿפָא טָאה רעביטש יד ןיא
 קָאלב ןוֿפ רעטצנעֿפ ענעֿפָא יד ןוֿפ .גנַאזעג ןוא קיזומ ןוֿפ רערעל םוצ רעדניק
 עיור ןוא רענעטדָאנַאיּפ ןוֿפ ןעגנילק ַא ,ןעלדיֿפ ןוֿפ ןעלּפמירג ַא טֿפָא ךיז טרעה
 .ךעלכלוק עשלדיימ ןוא עשלגניי

 ַא ,קָאלב םעד ןיא רערעל-קיזומ יד ןוֿפ רענייא ,רעמײהנעּפָא רָאסעֿפָארּפ
 עגנַאל ןוֿפ עווירג ַא טימ ןסקַאװַאב ,בייל ַא ןוֿפ ּפָאק ַא טימ ,רעקיד ַא ,רעסיורג
 טשינ טֿפָא םיא טלָאצַאב ןעמ .הסנרּפ קינייװ ןוא ןוט וצ ליֿפ טָאה ,סעלדוק עיורג
 רַאֿפ שעוו ןייז םיא רַאֿפ ןשַאװ ליוו רעטומ עדעי ."רוטַאנ טימ רָאנ ,טלעג טימ
 גונעג טשינ טָאה רעמײהּצעּפָא רָאסעֿפָארּפ רָאנ ,דניק ריא רַאֿפ סעיצקעל-קיזומ
 עֿפײטש רָאּפ יד .ןעמוקַאב ןָאק רע סָאװ ,סעיצקעל עלַא יד רַאֿפ ןבעגוצּפָא שעוו
 ןבילבעגרעביא םיא ןענייז סָאװ ,"רעדרעמ-רעטָאֿפ, עסיורג רָאּפ יד ןוא רעדמעה
 ןייז ךיוא ױזַא .ןשַאו לָאמ ליֿפ ױזַא ןוֿפ ןבירעגסיוא ןענייז ,ןטייצ עטוג יד ןוֿפ
 ןשטיווָאמיײכ וצ ןעגנערב ןייא ןיא םיא טלַאה רע סָאװ ,גוצנא רעצרַאװש רעטוג
 טקעדַאב ,סעקטַאג יד ןיא הליחמב רע טציז טציא ךיוא .ןסערּפ ןוא ןקינייר וצ
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 "עג ןזיוה יד םירָאװ ,טכַארבעגסױרַא םיא טָאה שטיוװָאמיײכ סָאװ ,ךוט ַא טימ
 -  .ןישַאמ-יינ סעשטיווָאמיײכ ןופ לדָאניּפעטש רעד רעטנוא ךיז ןעניֿפ

 ,שטיווָאמײכ טצכערק -- ,ןזיוה ערעייא ,טייל ןייק רעמ טשינרָאג ,ייא --
 םענעבירעגסיוא ןקידעצנַאלג סרָאסעֿפָארּפ םעד םזיציטּפעקס טימ קידנקוקַאב
 -ַאב ריא ,ןטלַאהסיױא טשינ ןיוש ייז ןלעװ ,ארומ ךיא בָאה ,גנַאל רעייז -- .דגבי
 .ןזיוה רָאּפ עיינ ַא ,רָאסעֿפָארּפ ,ןבָאה טֿפרַאד

 --- ,סַאג רעד ףיוא טליּפש ןעמ סָאװ ,ךָאד ןרעה יז ? ןעמענ ןענַאװ ןוֿפ ,ָאי --
 ,ןכַאב טשינ ,ןעווָאהטעב טשינ ףרַאדַאב עקירעמַא ,ָאי ,םיַאט-גער סרעדנַאסקעלַא
 !תעגושמ .טיַאט גער ףרַאדַאב עקירעמַא .טסיל רערעל ןיימ טשינ

 טגָאז -- ,רָאסעֿפָארּפ ,קידלוש גנונעדרָא עשיטסילַאטיּפַאק יד זיא ץלַא --
 -עגסיוא ןגָארט ,קיזומ ןוֿפ רָאסעֿפָארּפ ,ריא טזומ ינַאמַאט ייב -- .שטיווָאמיײיכ
 ...ןלַאװ יד ןעניוועג ןלעוו רימ זיב רָאנ טרַאװ .ןזיוה ענעביר

 ?ןעײנֿפױא ןזיוה עיינ רָאּפ ַא רימ יז ןלעוװ ? ןייז לָאמסנעד טעוװ סָאװ --
 טשינ יז יװ ןַאמ ַאזַא טעװ גנונעדרָא רעשיטסילַאיצָאס רעטנוא ,ָאי ,ָאי --

 וצ ןשטיווָאמײיכ וצ גָאטשרענָאד ןוא גָאטנָאמ ןדעי ןזיוה יד ןגָארט ןֿפרַאדַאב
 ןבָאה לָאז ,רָאסעֿפָארּפ ַא ,יז יװ ןַאמ ַאזַא זַא .ןעז טעװ טַאטש רעד ,ןטכיררַאֿפ
 רעדעי ,טלעוו רעצנַאג רעד רעביא ןשטנעמ עלַא ,יז רָאנ טשינ .ןזיוה רָאּפ יירד
 ךיא ,ןשטיווָאמיײכ וצ ןעמוקנָא ןֿפרַאדַאב טשינ ןוא ןזיוה עיינ ןבָאה טעװ רענייא
 ,ןצרַאה ןיא שטיווָאמייכ ךיז טּפַאלק --- !וצ סָאד ךייא גָאז

 יד טימ ,טָאה סָאװ ,רעדיינש ןשידיי םעד ןָא טקוק רעמײהנעּפָא רָאסעֿפָארּפ
 טימ קילב טרָאסעֿפָארּפ םעד ןטלַאהעגסיוא ,ןרעטש ןֿפױא טקורעגֿפױרַא ןלירב !

 ןיא ךיז ייב עיצולָאװער עלַאיצָאס יד טַאהעג טלָאװ רע ךיילג ,טייקרעכיז ַאזַא
 / רעד .ןוטּפָא לָאמסנעד ךיז טעװ סע סָאװ ,רָאלק ףיוא טסואוועג ןוא ענעשעק
 טכַאד ,רעדיינש רעשידיי רעניילק ַאזַא : רעדנואוו טימ ןָא םיא טקוק רָאסעֿפָארּפ
 ַאזַא טנַאלּפ ןוא סוֿפ ןטימ טּפַאלק ,ןישַאמ רעד ייב רע טציז ,טשינרָאג ַא ,ךיז
 רָאּפ ַא ןבָאה לָאז רערעדעי זַא ,ןשטנעמ עלַא רַאֿפ ןוא טלעוו רעד רַאֿפ ךַאז עסיורג

 .ןזיוה עיינ
 טצכערק -- ,ןטרַאװ וצ גנַאל וצ זיא סע רָאנ ,ןייז ױזַא סע טעװ טכיײליֿפ ---

 .ּפָא רָאסעֿפָארּפ רעד
 -ּפָארַא ענעדיי יד טָאה ,לבלעוועג-ןקישט סעשטיוועלעומש ייב ,רַאוטָארט ןֿפױא

 ןּפַאכ לָאז רע זַא ,"רעסערּפ רעדורבק םעד .ןַאמ ןקיטכיזדניוש ריא טריֿפעג
 סנשיק טימ םיא טגיילעגסיוא ,לוטש ַא ףיוא םיא טצעזעגקעװַא ,טֿפול עשירֿפ
 ןקירעביא םעלַא ןיא -- ,ךעלטסעקיייּפש טימ טַאטשעגסױא ,ןטייז עדייב ןוֿפ
 ןֿפױא ןבעג גנוטכַא ןיוש ןלעװ ייז זַא ,םינכש עטוג יד ףיֹוא ךיז יז טזָאלרַאֿפ
 | : םיא וצ יז טכַאמ -- ,"רעסערּפ רעדורב ןקנַארק;

 -- ,רעדניק יד רַאֿפ ןכָאקּפָא סעּפע ףרַאדַאב ךיא ,טייצ ןייק טשינ בָאה ךיא -- |
 .קירוצ בוטש ןיא ףױרַא טֿפױל ןוא

 סֿפלָאװ-השמ ןוֿפ סױרַא טמוק סָאװ ,ענעדיי עטשרע יד .טכער טָאה יז ןוא
 רעסערּפ רעדורב ןעמערָא םעד טעזרעד יז ןעוו ,טנעה יד ןיא ךעלקעּפ טימ םָארק
 : טנוזעג ןייז ףיוא ךָאנ ךיז טגערֿפ ןוא רעבירַא יז טמוק ,רַאוטָארט ןֿפױא ןציז

 !רעסעב לסיב ַא ךיז טליֿפ ריא ? םייח ,טנייה ןעמ טכַאמ סָאװ ,ונ --
 ,ךיז טסוהעצ ןוא טרָאװ סָאד רעקנַארק רעד סיוא טיצ -- ,עלעסיב ַא --
 -ןײרַא טשרע טָאה ףלָאװ-השמ ? ךלימ זָאלג ַא ןעקנירט ריא טעוװ רשֿפא --

 טֿפור -- ,הרש ,הרש .ענעטעמס רעטיול ,םרַאֿפ רעד ןוֿפ ךלימ עשירֿפ ןגָארקעג
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 רימ טיג --- .םָארק-ןקישט רערשּכ רעד ןיא בייוו סעשטיוועלעומש וצ ענעדיי יד
 ,ךלימ לסיב ַא ןעקנירט ליוװ םייח !לּפעט ַא סױרַא רָאנ

 ,ךלימ לּפעט ַא ןָא טסיג ענעדיי יד .בלעוועג ןוֿפ לּפעט סָאד טגנַאלרעד הרש

 : - + ךיז טסוהעצ ןוא סיוא סע טקנירט רעדורב רעקנַארק רעד
  סױרַא זיוה ַא ןוֿפ ענעדיי עטייווצ ַא .ןכש רעטייווצ ַא ןָא טמוק טָא ןוא
 רעד ןוֿפ ןכוזרַאֿפ וטסעװ רשֿפא .ּפוז-לסָאר ַא טכָאקעגּפָא בָאה ךיא ,םייח ---

 .טסורב רעד רַאֿפ טוג זיא סע ,סטעֿפ רעטיול .,,ןגיוא טימ לוֿפ ? ּפוז-לסָאר
 טרעוו סע ןעוו ,ןגָאנ וצ טוג זיא ץנַארַאמ ַא .ץנַארַאמ םעד םענ ,םייח ,םייח --

 ,זדלַאה ןיא ןקורט
 םעד טגָאנ ,ךיוי-לסָאר יד טקנירט ,ךלימ יד טקנירט דעמַאלעמ םייח ןוא

 טימ ץרַאה סָאד טונימ עדעי ךיז טּפַאכרעד ,רעקוצ-לדנַאק טעקשטָאמס ,ץנַארַאמ |
 ,סעגַארֿפ עלַא ףיוא טרעֿפטנע ןוא ,רעטנוא םיא ןגָארט ןשטנעמ עטוג סָאװ ,םעד
 : רעסעב טשינ םיא זיא סע יצ ,םיא טגערֿפ ןעמ סָאװ

 .עלעסיב ַא --
 -השמ ךיז טניֿפעג םָארק-ןקישט סעשטיוועלעומש לסָאי רעביאנגעק טקנופ

 -השמ טָאה רעסערּפ רעדורב ןקנַארק םעד רעביאנגעק ןוא ,םָארקיזייּפש סֿפלָאװ
 םעד טריֿפעגכָאנ טָאה הרובד .ןוז ןטלּפירקרַאֿפ ןייז טכַארבעגרעטנורַא ףלָאװ
 .םָארק רעד רַאֿפ טלעטשעגקעװַא םיא ןוא לוטש-רָאֿפ

 וצ ךיז טקוק ןוא םָארק רעד רַאֿפ לוטש ןֿפױא ,רענעדנובעג ַא .ןעטיינ טציז
 ,םוידעמ רעקיצנייא רעד ןענייז ןגיוא יד .לסעג ןיא ךיז טוט סע סָאװ ,וצ ץלַא
 ,ןגיוא יד טימ ןייא ךיז רע טגיוז .ןבעל ןטימ םיא ךרוד ךיז טדניברַאֿפ רע סָאװ
 ןענייז ןגיוא יד .םורַא ןצנַאג םעד ןיא ,דרע רעד ןיא ןייא ךיז ןגיוז ןעלצרָאװ יו
 ,סע טסעמ ,סע טגעוו ,ןָא ץלַא ןגיוא יד טימ טריר רע ,טנעה יד ,סיֿפ יד םיא ייב
 טּפַאט רע עכלעוו טימ ,ןעוועג רעגניֿפ ןטלָאװ ייז יו .סע טקעמשַאב ,סע טמעטַאב
 ןענָאק סיֿפ יד ןיהואוו ,םיא ןריֿפ ןגיוא יד .ןשינעעשעג ,טֿפול ,ןשטנעמ ,ןכַאז ןָא
 ,םירדח יד ןיא םיא ןעגנערב ייז ,ןירַא םוטעמוא ןעגנירד ייז .ןעגנערב טשינ םיא
 ךיז טוט סע סָאװ ,ץלַא וצ וצ ךיז ןקוק ןוא ןייא ךיז ןרעה ,ןעניואוו ןשטנעמ ואוו
 - .סַאג ןיא

 רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ףיוא ךיז טוט סע סָאװ ,ןָא םיא סע טייג סָאװ רָאנ
 ,רעדמערֿפ ַא ןעוועג ָאד זיא רע ,טרעקעגנָא טשינ לָאמ ןייק ָאד ךיז טָאה רע ? סַאג
 רעמ טשינ טרעהעג רע .ןבעל ןצנַאג םוצ רעדמערֿפ ַא ןרָאװעג רע זיא טציא ןוא
 ןָא טרָאֿפ ןגָאלש ןבעל ןוֿפ ןלעוװ יד זַא ,ןֿפלעה טשינ ךיז ןָאק רע רָאנ ,רעהַא
 ןייז ןיא ןבעוו ןוא םיא ןיא ןיירַא ןעגנירד ,תולוק ןוֿפ ןלעוו יוו ןרעיוא ענייז ןָא
 רעקרַאטש זיא ןבעל סָאד ,ןרילָארטנָאק טשינ ייז ןָאק רע סָאװ ,תובשחמ חומ
 ענייז ןוֿפ טעּפמיא םעד טימ םָארטש םעד ןיא טימ םיא טסייר סע ןוא ,םיא ןוֿפ
 טשינ טרעהעג רע זַא ,ךיז ייב טכַאמעגּפָא טשינ טָאה רע ליֿפיװ ןוא ,ןעגנוגעוװַאב
 ,ךיז טימ טימ ןבעל סָאד םיא טקנעוװש ,רעהַא

 ןיוש זיא סָאד .ןרָאװעג קנַארק זיא רע רעדייא ןטייצ יד ןָא ךיז טנָאמרעד רע
 זיא סע סָאװ ,ץלַא זַא ,סיוא םיא ךיז טכַאד סע זַא ,קירוצ גנַאל ױזַא ןעוועג
 וצ קירוצ סע טמוק טציא .ןבעל רעדנַא ןַא וצ טרעהעג טָאה ,ןעשעג לָאמסנעד
 / יװ טרעלקעג לָאמסנעד טָאה רע .ןטייצ עטלַא - עטלַא ןוֿפ גנונָאמרעד ַא ,םיא
 ןיא ,טיונ ןוֿפ ץענ רעד ןוֿפ ךיז ןעװעטַארסױרַא רעלענש סָאװ לָאז רע יױזַא
 -ןוא:טכַא רעד ףיוא רָאנ ךָאד רע טֿפָאלש .ךיז טניֿפעג עילימַאֿפ ןייז רעכלעוו
 טרעהעג סע ,טלעוו רעדנַא ץנַאג ַא וצ טרעהעג ןבעל ןייז --- ,סַאג רעטסקיצרעֿפ
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 בילוצ טטַאכעגנײרַא ןיהַא ךיז טָאה רע סָאװ ,טעטיזרעווינוא-ַאיבמולָאק םוצ
 .קרָאי-ינ ןוֿפ לייט רעדנַא ץנַאג ַא ןוֿפ םירבח ךיז טכוז רע .ןטײקיאעֿפ ענייז
 .רעקיצכַא יד םורַא ,ןואט-ּפא ןעניואוו עכלעוו ,סעשריה יד וצ ןיירַא טמוק רע
 ףשטייד .ערעֿפסָאמטַא רעדנַא ץנַאג ַא ןוֿפ רָאנ ,עכייר ןייק טשינ ךיוא ןענייז יז
 עכייר ןיא סעיצקעל:קיזומ טיג ,שילַאקיזומ זיא רעטומ יד .ןטנעגילעטניא ,ןדיי
 ךיז טָאה עכלעוו ,לדיימ טרעטלערַאֿפ ַא ,רעטכָאט יד ןייא טֿפַאש הסנרּפ .רעזייה
 .ןענָאק לָאז רעדורב רעד ידּכ ,ךיז ןעקנָאשעגקעװַא ןוא שזַאסַאמ טנרעלעגסיוא
 ,טבַאגַאב ךעלנייוועגרעסיוא זיא ,טרעבָאר ,רעדורב רעד .ַאיבמולָאק ןיא ןרידוטש
 .קיזומ עשטייד ,עיֿפָאזָאליֿפ עשטייד ,עיזעָאּפ עשטייד טריטוקסיד

 ,טנגיי עטנעגילעטניא זיירק ַא טימ ןעטיינ ךיז טנעקַאב סעשריה יד ייב
 סָאװ ,ןָאסגרעב ןגעוו ,ןַאזָאניּפש ןגעוו ןדייר ייז .גנומַאטשּפָא רעשטייד ןוֿפ בור'ס
 .עיזעָאּפ רעשטייד טימ ךיז טקיווק ןעמ .טמירַאב לָאמסנעד טרעוו

 ,לַאניגירָא ןיא ענייה ןוא עטעג ןענעייל ןענָאק וצ ידּכ ,שטייד טנרעל ןעטיינ
 רָאּפ ַא ףיונוצ ךיז ןעמוק טנוװָא תבש ןדעי .,ליֿפ ןעמ טריציזומ סעשריה יד ייב

 ' ןוא ןעדייה ,קיזומ-רעמַאק טליּפש ןעמ ןוא -- ןטנעמורטסניא טימ ןשטנעמ עגנוי
 ּפָא רע טייטש גָאטימכָאנ תבש ןדעי .קיזומ טימ ךיז טריסערעטניא ןעטיינ .ךַאב
 -ַאג רעד ףיוא ךיז ןּפַאכוצֿפױרַא ידּכ ,"?ןעטילאּפָארטעמ, רעד רַאֿפ גנַאל-ןהעש
 -יגענרַאק ןיא טימ םיא ןעמ טמענ לָאמַא .ערעּפָא עשירענגַאװ ַא ןרעה וצ עירעל
 א ןרעה וצ ּפערט-עירעלַאג יד ףיוא טציז רעדָא ּפָא טייטש רע ואוו ,לָאה
 ,טרעצנָאק:ןעווָאהטעב

 קיזומ רענַאקירעמַא ןייק ,דנַאלשטייד ןוֿפ טמוק ,ןביוהרעד ,ןייש זיא סָאװ ,ץלַא
 ןעלע רַאגדע ןַא ןענָאמרעד ןעטיינ לָאמַא טװאורּפ ןוא .טשינ ךָאנ טריטסיזקע
 םיא ןעמ טכַאל ,ןענָאסרעמע רעדָא ןרָאהטוָאה רָאג רעדָא ןַאמטיהווװ טלָאװ ַא ,וָאּפ
 -עטיל-טלעוו .עיֿפָאזָאליֿפ עלַאקָאל ןוא רוטַארעטיל עלַאקָאל ,לעיצניװָארּפ :טיוא
 .ָא -- שיסור .ןשטייד יד ייב רָאנ זיא רוטלוק-טלעוו ;עיזעָאּפ-טלעװ ,רוטַאר
 ןרעוו ,ייז טימ ןעמיר ךיז ליוו ןעטיינ סָאװ ,יָאטסלָאט ,לָאגָאג ,יקסװעיָאטסָאד
 .עשטייד יד זיא רוטלוק עשיעּפָאריײא .שיטַאיזַא --- טרענימרַאֿפ

 רעד ןוֿפ ליומ קיטסייג לוֿפ ַא טימ טקנירט ,רעטנורַא ץלַא טגנילש ןעטיינ
 ךיז רע טבעל טרָאד .סעשריה יד ייב ריא ןגעוו ןָא ךיז טרעה רע סָאװ ,רוטלוק

 זיא רע סָאװ ,סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא ןַא טימ ןוט וצ רע טָאה סָאװ ,טיוא
 ןוֿפ ףַאלעגנעמַאזוצ ַא טניואו סע ואוו ,סַאג ַא ?ןלַאֿפעגנײרַא ןיהַא קילעֿפוצ
 ,ןטנַארגימיא יװ ןעמוקעג ,רע יו ,קילעֿפוצ ,רוטלוק ןָא ,עיצידַארט ןָא רעקלעֿפ
 טכַארבעגטימ טשינרָאג שזַאגַאב רעייז טימ ייז ןבָאה ,דמערֿפ רעד ןוֿפ עטגָאיעג
 רענַאקירעמַא ןייק .ןענָאגרַאשז ןוֿפ שימנעמַאזוצ ַא ץוחַא ,ןבעל קיטסיײג ןייק ןוֿפ
 ,רעקיטש ָאד רָאנ ןענייז סע .ןַארַאֿפ טשינ זיא סע .טשינ ךָאנ רע טעז ברַאֿפ
 ןֿפרָאװעגנעמַאזוצ עלַא ןענייז סָאװ ,ןסַאמ עשיאייּפָאריײא ןוֿפ ךעלברעש ,ךעלקערב
 -ָאזיװָארּפ ,לייוו ַא ףיוא רָאנ .קרָאי-וינ טסייה סָאװ ,בורגלסעק םעד ןיא ןרָאװעג
 ענעכָארבעגּפָא טימ טבעל גנורעקלעֿפַאב עדעי .קילעֿפוצ יו קילייוװטייצ ,שיר
 רָאנ ןטרַאװ ןוא ייז ןעקנעב עלַא ןוא ,םייה רעטלַא רעד ןוֿפ תונורכז ךעלקיטש
 -- טעברַא ןוא סייוש ךרוד -- טלעג גונעג טלמַאזעגנָא ןבָאה ןלעוו ייז זיב
 טָאה ןעמ סָאװ ,דלָאג םעד טימ טרָאד ךיז ןטכירוצנייא ןוא םייהַא קירוצ ןרָאֿפ וצ
 -טרעגנייוו יד ןגעוו ןדייר רענעילַאטיא יד .ןסַאג רענַאקירעמַא יד ףיוא טרַאשעג
 ןדייר ןוװַאלס יד : עיליציס ןיא רעדָא לָאּפַאענ םורַא ןֿפױק ךיז ןלעוװו ייז סָאװ ,רענ
 ןשָארג ןדעי םייהַא ןקיש ןשטייד יד ;עינעטור ,עיכעשט ןגעװ ,ןליוּפ ןגעוו
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 ןיא דנַאל ךיז ןֿפױק וצ ידּכ ,דנַאלשטייד ןוֿפ קנעב יד ןיא סָאד ןעלמַאז ןוא
 ,טעטש:םייה ערעייז

 ןוֿפ טגָאיעג ,ןֿפול וצ ןעמוקעג זיא סָאװ ,ץנעגילעטניא עשידיי יד וליֿפַא
 טעװ סָאװ ,חישמ ַא ףיוא סיוא רָאנ טרַאװ ןוא טֿפָאה ,טונק ןשירַאצ ןוֿפ ץימש יד
 רעד : טלייטעצ זיא חישמ רעד .עקירעמַא-תולג ןוֿפ ןזיילסיוא יז טעװ ןוא ןעמוק
 רעשיסור רעד ןיא ןחישמ םעד טעז ,שיטסילַאיצַאס זיא סָאװ ,ץנעגילעטניא לַײט
 ,חישמ ןשיטסינויצ ַא ןגעוו ןדייר ,שיטסילַאנָאיצַאג ןענייז סָאװ ,יד ; עיצולָאװער

 ,ץניװָארּפ רעטייוו רעד ןיא ואוו-ץעגרע יז זיא רשֿפא .ָאטשינ זיא עקירעמַא
 עיולב יד ףיֹוא ,סמרַאֿפ ענעֿפרָאװרַאֿפ יד ןיא ,ַאקסַאובעג ןיא ,ַאמָאהָאלקָא ןיא
 ןייק ָאטשינ זיא ,קרָאי-וינ ןיא ,הביבס סנעטיינ ןיא ,ָאד .יקָאטנעק ןוֿפ רעדלעֿפ
 עקינייא רשֿפא ץוחַא ,לזדניא רעדנַא ןַא וצ טרעהעג רענייא רעדעי ,עקירעמַא
 ,ןעמייה עטלַא ערעייז ןוֿפ ןרָאװעג ןסירעגסיוא ןענייז סָאװ ,םידיחי ענעסירעגּפָא
 ןענייז ייז .ייז טימ גנודניברַאֿפ ןייק רעמ טשינ ןבָאה ןוא קינייו ןעקנעדעג
 .ןענוֿפעג טשינ ךָאנ ייז ןבָאה עיינ יד ; םייה עטלַא ןייק טשינ ןבָאה ייז ,זָאלמייה
 -מערֿפ ַא וצ ןעמערַאוװאוצ רַאֿפרעד ךיז זומ ןוא ,ןעטיינ ,רע זיא רעזָאלמיײה ַאזַא
 םעד ןיא דסח סיוא ריֹא וצ טזָאלעגוצ םיא טָאה ןעמ סָאװ ,םייה-רוטלוק רעד

 | ,ןטנעגילעטניא עשידיי-שטייד ןוֿפ זיירק

 ;רוטלוק רעשטייד ןגעוו טרעהעג סעשריה יד ייב טָאה רע רעבָא רעמ סָאװ
 ןקילג יד ןגעוו טרעהעג ןזיירק עטנעגילעטניא עשידיי ןיא טָאה רע רעמ סָאװ
 רענעגייא ןַא ךָאנ טקנעבעג רע טָאה רעמ ץלַא ,עיצולָאװער רעשיסור רעד ןוֿפ
 ןייז סָאװ ,םייה רעד וצ רָאנ יװ םייה רעדנַא ןייק וצ טשינ טרעהעג רע .םייה
 -וינ יד ףיוא ןרָאװעג ןֿפרָאװעגּפָא זיא רע .טכַארבעג ןיהַא םיא טָאה רעטָאֿפ
 ןעײרֿפ ַא ןיא ןֿפרָאװעגּפָא סע טָאה רעטומ יד סָאװ ,דניק ַא יו ןסַאג רעקרָאי
 -סעדןעוו זיא וליֿפַא לארשי-ץרא טשינ ,דנַאלסור טשינ ,דנַאלשטייד טשינ ,דלעֿפ
 -קעװַא ךיז טָאה רע ןוא .קרָאי-וינ ,עקירעמַא זיא םייה ןייז .םייה ןייז ןעוועג זיא
 .עקירעמַא ןייז ןכוז טזָאלעג

 -רַאֿפ ךיז טָאה רע ,עטכישעג רענַאקירעמַא יד ןרידוטש ןעמונעג טָאה רע
 טײלסדנַאל ,םירבח טכוזעג טָאה רע .רוטַארעטיל רענַאקירעמַא רעד ןיא טֿפיט
 רעדָא ,ןילרעב רעדָא ,קָאטסילַאיב רעדָא ,וועשטידרעב רעדָא ,ץישטנעל ןוֿפ טשינ
 ןוֿפ טײלסדנַאל רָאנ ,ןיהַא טרעהעג ןבָאה עטנַאקַאב ענייז עלַא סָאװ ,טרוֿפקנַארֿפ
 רעד רעדָא ,עיצולָאװער עשיסור יד ןעוועג טשינ זיא חישמ ןייז ,קרָאי-וינ
 ןיא ןעז טלָאװעג רע טָאה גנוזיילרעד עשיחישמ ןייז ,לַאעדיא רעשיטסינויצ
 סָאװ ,דנַאל םעד ןיא ,ייז ןשיוצ טבעל רע סָאװ ,ןשטנעמ יד ןשיוװצ ,עקירעמַא
 ,םייה ןייז ןרָאװעג זיא

 --- זדלַאה ןייז ףיוא ןֿפרָאװעג ךיז טָאה ןוא גנַאלש יד ןעמוקעג לָאמ ַא טימ זיא
 טײהקנַארק יד .ןעגנַאלרַאֿפ ,ןשטנואוו ,תומולח ענייז עלַא וצ ףוס ַא טכַאמעג ןוא
 םעד ,ןשטנואוו ןוא ןליֿפעג ענייז עלַא טמיילעג ,ֿבלַאק ַא יװ ןדנובעג םיא טָאה
 ףיוא טצונעגסיוא רע טָאה ,םיא ןיא ןעוועג ךָאנ זיא סָאװ ,ןבעל קנוֿפ ןקיצנייא
 ,טשינרָאג ןעגנַאלרַאֿפ וצ טשינ ,ןלעװ וצ טשינ

 -עגסיױרַא טָאה רעטָאֿפ רעד סָאװ ,לוטש ןֿפיױא ,רענעדנובעג ַא ,רע טציז
 וצ ךיז טקוק ,ןגיוא יד טימ טקוק ןוא ,בלעוועג ןרַאֿפ סַאג רעד ףיוא טלעטש
 יו םיא ןיא ןטעברַא חומ ןייז ןוֿפ רעדער יד ןוא ,םורַא םעד וצ ןגיוא יד טימ
 רע סָאװ .ןשטנעמ עלַא יד טָא זַא ,טכַארט רע .לימ-טניוו עקיסיײלֿפ עטוג ַא
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 םעד טָא ןיא טלעװ ןקע ריֿפ עלַא ןוֿפ ענעמוקעגֿפױנוצ ,לסעג םעד ןיא טעז
 יו ,ןענייז ,וינעוע רעטשרע רעד ןוא רעוויר-טסיא םעד ןשיווצ חטש םעניילק
 רעקיצינמוא ןַא יו םייה רעטלַא רעד ןוֿפ ןרָאװעג ןגיּפשעגסױרַא ,ןײלַא רע
 ןסירעגסיוא ןענייז יז .טשינ ףרַאדַאב ןעמ סָאװ ,ןשטנעמ עקירעביא -- ,טנעמעלע
 ןענייז ןוא ,טלָאװעג טשינ יז טָאה סָאװ ,ןדָאב ַא ןוֿפ ןעלצרָאװ יד טימ ןרָאװעג
 ,דנַאל קיטש םעניילק םעד ףיוא ,לזדניא םעד ףיוא ,רעהַא ןעמוקעגֿפױנוצ ךיז
 -ןתיול ןסיורג םעד ןיא ךעלשיֿפ עניילק יוװ ןרָאװעג ןעגנולשעגנייא ןענייז ייז ןוא
 ,רעילומ רעשינעילַאטיא רעד ,ינָאט -- ,עלַא יד טָא .קרָאי-וינ טסייה סָאװ ,ךיוב
 -- ,ץנַארק סעסימ ,ירעה ,רעטָאֿפ ןייז ,שטיוועלעומש ,סיטרַאקעמ יד ,סור רעד
 טימ טכַארבעגטימ ןבָאה סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ןוֿפ םינכש עלַא יד טָא
 ,רוטלוק ַא ןוֿפ ,הביבס ַא ןוֿפ ,ןבעל ַא ןוֿפ ךעלטשער ענעכָארבעגּפָא ,עניילק ךיז
 ַא ןיא ןּפַאלקֿפױנוצ סָאד ןוואֹורּפ ןוא ,ןסקַאװעגֿפױא םעד ןיא ןענייז ייז סָאװ
 ןוא ךעלקיטש ןוֿפ ,ןטרעטישעצ םעד ןיא ךיז ןטלַאהַאב וצ ידּכ ,הּכוס רעניילק
 סעילַאװכ יד ןוֿפ ,ןבעל ןוֿפ שיורעג םעד ןוֿפ ,לדייב ןטּפַאלקעגֿפױנוצ ךעלקערב
 ןייז ןבעל טוואורּפ יז ןוֿפ רערעדעי .ךיז ןעניֿפעג ייז ןכלעוו ןיא ,םי םעיינ ַא ןוֿפ
 סָאװ ,יד ןוא ,םייה רעטלַא רעד ןוֿפ טכַארבעגטימ טָאה רע סָאװ ,ןבעל ןגייא
 סרעטָאֿפ ערעייז סָאװ ,טעקטַאכ יד ןיא ךיז רַאֿפ ץַאלּפ גונעג ןעניֿפעג טשינ ןענָאק
 יװ ,וצ ךיז ייז ןעּפעשט .םיא רַאֿפ רעטָאֿפ ןייז יו ,ייז רַאֿפ ןלעטשֿפױא ןוואורפ
 לָאמ ןייק ןבָאה ייז סָאװ ,ןעמייה עדמערֿפ וצ ןוא ןרוטלוק עדמערֿפ וצ ,סרערָאנש
 יד ,ןשטייד יד ןוֿפ זיירק םעד ןיא ,ןעטיינ ,רע יו ױזַא ,טרעהעג טשינ ייז וצ

 ןיא ןצנַאלֿפנײא ךיז ןליוו ייז .ןזיירק ערענָאיצולָאװער עשיסור ןיא --- ערעדנַא
 .ןעמייה עדמערֿפ ןיא ןרעוו ןעמונעגֿפױא ,ןדרע עדמערֿפ

 רעד ןוֿפ ןרָאװעג ןגיּפשעגסיױא ןענייז סָאװ ,עלַא יד ןלָאז רעבָא סָאװ רַאֿפ
 טשינ ,לזמ ןייא ןלייט טשינ ,גערב ןייא ףיוא טעדנַאלעג ןבָאה ןוא םייה רעטלַא
 דרע רעיינ רעד ןיא ןצנַאלֿפנײא ךיז ןוואורּפ טשינ ,טײקטרעשַאב ןייא וצ ןרעהעג
 ןבָאה קילבוּפער רעד ןוֿפ רעדנירג יד סָאװ ,רוטלוק רעד ןיא ךיז ןבעוונייא ןוא
 עשילַארָאמ עטסכעה יד טימ ןעוועג עיּפשמ ןוא טצנַאלֿפרַאֿפ ךיײלרָאלג ױזַא
 ?ןעק טֿפַאשלעזעג עכעלשטנעמ יד סָאװ ,ןטרעוו

 ךיא בָאה תוכייש ַא רַאֿפ סָאװ ןוא ?רימ וצ ןעקנַאדעג יד ןעמוק יװ רעבָא;
 טָאה -- ?!ןבעל םעד טָא טימ ךיא בָאה טֿפַאשניימעג ַא רַאֿפ סָאװ ?ייז טימ
 לוטשיןדילַאװניא ןייז ןוֿפ טכַארטַאב טָאה רע ןעוו ,עקילַאק רעד טגָאזעג ךיז

 -רעֿפ-ןוא-טכַא רעד ןוֿפ רעניואוונייא יד ,ןשטנעמטימ ענייז ,סַאג ןוֿפ ןשטנעמ יד |
 *!ייז טימ ןָא טשינ ךיז רעק ךיא, --- .סַאג רעטסקיצ

 ןוֿפ עמיטש יד טרעהרעד רע .םיא וצ רעוו ךיז טרעטנעענרעד לָאמַא טימ
 רעירֿפ טקיש יז .לעק ריא ןוֿפ עמיטש יד טרעהרעד רע יו רעירֿפ רעּפרעק ריא
 ,טייקשימייה ריא ןוא טײקכעלײרֿפ ריא ,ןכַאל ריא ךיז רַאֿפ

 טזָאלב סע ,רעוויר-טסיא םוצ ןריֿפרעטנורַא ךיד לָאז ךיא ,טסליוװ וד ,טענ ---
 ,ןָאט ןשירבח ַאזַא ןיא םיא וצ יז טגָאז --- ,םוק .ךייט ןוֿפ לטניוו ליק ַאזַא טנייה
 ףיוא םיא טימ ןייג ןוא םערָא ןרעטנוא ןעמעננָא טלָאװעג םיא טלָאװ יז ךיילג
 | .ריצַאּפש ַא

 ? םעד רַאֿפ טייצ ןעד טסָאה ---

 ךיא .עיצַאקַאװ בָאה ךיא זַא ,ךָאד טסייוו וד .טייצ קידנעטש בָאה ךיא ,ָא --

 ,ןוט וצ סָאװ טשינרָאג בָאה
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 ,ּפמעק ַא ןיא טסרָאֿפ וד זַא ,טניימעג בָאה ךיא --
 -יװַאד רעטסימ .רעטָאֿפ םעד ןגָאז לעװ ךיא ,טרַאװ ,טשינ ךָאנ סייוו ךיא --

 ןייג; ןוויּכב טגָאז יז -- ?רעטנורַא ךייט םוצ ןטענ טימ ןייג ךיא געמ ,יקסווָאד
 ,"ןטענ ןריֿפ, טשינ ,"ןטענ טימ

 ןוֿפ ּפָאק םעד סױרַא ףלָאװ-:השמ טקעטש -- ?רימ וצ סָאד טדער רעוו --
 רעד ןיא ןייז יאדווא ךָאד טסֿפרַאדַאב ? םעד רַאֿפ טייצ ןעד טסָאהַ! ַאהַא --- .םָארק
 | .עגַארֿפ יד רעדיוו רעטָאֿפ רעד ריא טלעטש -- ? םייה

 בָאה ךיא ,קיטכיר .יקסוװָאדיװַאד רעטסימ ,ליוו ךיא ליֿפיװ טייצ בָאה ךיא --
 ,ןוט וצ סָאװ טשינ

 ,ריד ףיוא ןעיירש ןלעוו ייז ? ןגָאז ףיורעד ןרעטלע ענייד ןלעוװו סָאװ ןוא ---
 ףיוא ןסַאּפֿפיוא לָאז ךיא זַא ,ןיילַא רימ טסייה עמַאמ יד .ןסייוו ייז ,ָא --

 | ,ךיוא עכָאב יד ןוא ,ןטענ
 ,טוגימ ַא רָאנ טרַאװ .ירעמ ,לדיימ טוג ַא עקַאט ךָאד וטסיב --
 ,סינ ןוא דַאלָאקָאש ,ךעלעכיק לקעּפ ַא םָארק ןוֿפ סיױרַא טגנערב ףלָאװ-השמ

 ,ביל טָאה ירעמ יו

 רע טעװ רשֿפא ,ךלימ שַאלֿפ ַא ךיוא וטסָאה ָאד .טימ סָאד םענ ,ַאנ --
 | ,טענ ,ןרעוו קיטשרָאד

 ,יקסווָאדיװַאד רעטסימ ,טוג ,טוג --
 םייה רעד ןיא ךָאד טסזומ ?ןעשטומעלַאב וצ טייצ רָאג רעכָא טסָאה וד --

 ,ףלָאװ-השמ טגערֿפ --- ? ןֿפלעה
 .ךיז רַאֿפ טייצ עצְנַאג יד בָאה ךיא --
 בלעוועג ןוֿפ סױרַא הרובד טיירש -- ,רַאֿפרעד ןלָאצַאב ריא ןלעװ רימ ---

 | ,ןֿפלָאװ-השמ וצ

 ןיא ןטמיילעג םעד ּפָא טריֿפ ןוא ירעמ טלכיימש --- ,טשינ ףרַאדַאב ןעמ --
 ,ךייט םוצ לוטש-ןדילַאװניא ןייז

 רעביא .טעב ןקידתובחר ןייז ןיא ךיז טגיוו ןוא ןלָאװשעגנָא זיא ךייט רעד
 ןיא טלַאה ךייט םעד םורַא ןוא ךייט ןֿפױא ץלַא ,למיה רעקינוז ַא טגנעה םיא
 טימ ענעדָאלַאב רעווש ,סעקנילרעב ןטייק .ןגָאי ןייא ןיא ,ךיז ןגעװַאב ןייא
 עקיֿפױל יד רעביא ךיז ןעלגנעלש ,סרעֿפמַאד ןוֿפ ןגיוצעג ,תורוחס יילרעלּכ

  ,ףךייט ןוֿפ ןלעוװ

 "גוט טימ טרעױמַאב ,טלעטשַאב זיא דנעליײאיגנָאל ןיא גערב רעטייווצ רעד
 עצרַאװש ףיױרַא ןסיש סנעמיוק עכיוה ערעייז סָאװ ,סעדייבעג-קירבַאֿפ עלעק
 ,טכיל ןוֿפ ןיישרעדיוו ןטימ ּפָא קידלָאג ןגָאלש רעטצנעֿפ יד ןוא ךיור סנקלָאװ
 -נערּפ טימ ,לגיצ טימ ,ןליוק טימ ענעדָאלַאב ,סעקנילרעב יד סע ןעמיווש ייז וצ

 -רַאעגסיוא סנטסַאק טימ עטמערוטעגֿפױא ,ןֿפיש-םרָאֿפטַאלּפ ענעֿפָא .ןזייא סעט
  .ןקַאד יד ןוֿפ ּפָא ןרָאֿפ ,ןטקודָארּפ עטעב

 טימ ,רעזייה ענעֿפרָאװעצ ןוֿפ גרַאװכורב טימ ,ןלַאיױעטַאמ-יוב טימ ןֿפיש
 םוצ ץליהעג ןוא ןעיוב םוצ ץליהעג טימ ,ךעלב סעטכַאלּפ ,ןיײטש-דמַאז ,לגיצ
 ןֿפיש עלַא יד .רעוויר-טסיא ןוֿפ ןרעסַאװ יד ןדײנשכרודַא ןייא ןיא ןטלַאה ןצייה
 -עצ ,ןעמיוק ןדעי ןוֿפ ןרַאּפש סָאװ ,ןעגנַאלש-ךיור עיולב-טכידעג ךיז ךָאנ ןזָאל
 -רַאֿפ ןלַאנגיס-ףייֿפ ערעייז ןוא ,טֿפול רעכעלגעװַאבמוא רעד ןיא לױֿפ קידנכירק
 "יווש ןייא זיא גערב רעדנעלייאיגנָאל םייב ךייט רעצנַאג רעד .טֿפול יד ןכליה
 .גנוגעווַאב עקידנעמ

69 



 ןעוועג זיא ,ןענוֿפעג ךיז ןבָאה ירעמ ןוא ןעטיינ ואוו ,ןטעהנַאמ ןוֿפ גערב רעד
 עטעקַאנ ,רעטעברַא ןטייק עצנַאג .סרעלכיײּפש ,ןרעגַאל ,ןעניזַאגַאמ טימ טלעטשַאב
 ןוֿפ ןסָאגעג יו ,טנערבעגּפָא רעבייל ענעסָאגַאב-סייווש יד ,ןטֿפיה יד וצ זיב
 טימ קעז עטליֿפעגנָא-קיטכיוועג לסקַא ןוא ּפעק ףיוא טּפעלשעג ןבָאה ,זנָארב
 יו טעװַאהרַאֿפ ,ערעדנַא ,ףיש וצ קַאד ןוֿפ ,קַאד וצ ףיש ןוֿפ תורוחס ײלרעלַא
 -ָאמעצ טלדַאּפשעג ןבָאה ,ביוטש ןלעקנוט ןקלָאװ ַא ןיא טּפַאכרַאֿפ ,סעקשערעמ
 .רענעגעװ-ןטסַאק עקיזיר ןיא סעניר ענרעזייא עטיירב ךרוד ןליוק-ןייטש ענעל
 קידלודעגמוא יו ױזַא טּפַאלקעג ןבָאה דרעֿפ עצרַאװש עקיטכעמ ןוֿפ סעווָאקדָאּפ
 .ןעמוקעגנָא ןענייז רענעגעוװ ,ןרָאֿפעגּפָא ןענייז רענעגעוו .ןייטש-ריקורב םעד ןָא
 -עג ,ןײטש-דמַאז ןֿפרָאװעגּפָא ןבָאה ןרעדנַא ןכָאנ רעטעברַא-רעגערט טכיש ןייא
 ענרעזייא טימ ענעגָאלשַאב ,רעסעֿפ-ריב ,ןילָאזַאג טימ ןענוט ענרעזייא טרעליוק
 -ָאק ,ץלַאז טימ קעז ,רעקוצ טימ קעז ,ןזייא סעטנערּפ ,לגיצ טּפעלשעג ,ןֿפײר
 | ,תורוחס-לָאינָאל

 "גניי עטעקַאנ ךיז ןרעטנָאלּפ ,שינעװַאה רעד ןיא ,ןֿפײֿפ ןוֿפ שיורעג םעד ןיא
 ןקידורב ןיא קַאד ןוֿפ ךיז ןֿפרַאװ ןוא רעטעברַא-רעגערט יד ןוֿפ סיֿפ יד ייב ךעל
 .ןרעסַאװ עלעקנוט יד ןיא שיֿפ ןּפַאכ וליֿפַא ןוואורּפ ערעדנַא ,ןײרַא רעסַאװ

 ןקידייגש ןוא ךיור סנקלָאװ ךרוד ,גערג ןוֿפ רעדורעג ןוא שיורעג םעד ןיא
 קידנגָאזנָא ןעיירשעג עקידעצכָאי טימ ןעילֿפוצנָא סעוועמ ךיוא ןעמוק .,ןֿפײֿפ
 יד ןוֿפ סיֿפ יד ייב ךיוא ךיז ןרטענָאלּפ ,סעוועמ יד ,ייז .גנַאֿפ ןכעלקילג ַא
 ןקיאורמוא טימ טֿפול יד ןָא ןליֿפ ןוא ּפעק ערעייז רעביא ןעילֿפ ,רעטעברַא

 .רעדליּפעג
 םעד ןיא ,ןבעל םעד ןטימ ןיא רָאנ .טבעל ןוא ךיז טגעװַאב גערב ןֿפױא ץלַא

 ,רמוח ַא טגיל ,הסיֿפּת סנעטיינ ןיא ,ךיז טרירטנעצנָאק ןבעל סָאד ואוו ,טקנוּפ

 ןגיוא יד ןוא ,ןגיוא טָאה רמוח רעד רעכָא .ןריר טשינ ךיז ןָאק ןוא ,ןייטש ַא
 רַאֿפ טגײלעגקעװַא ןוא טשימעגֿפױא טָאה ירעמ סָאװ ,ךוב םעד ןיא ךיז ןֿפיטרַאֿפ
 סע ןוא ,ןגיוא עקיטשרוד ענייז טימ ךוב סָאד טקנירט ןעטיינ ,לוטש ןֿפױא םיא
 ןיא ץעגױרע ךיז טניֿפעג ןוא קעװַא טיי זיא רע זַא ,ןירעמ סיוא ךיז טכַאד
 .םורַא ןבעל סָאד יװ יױזַא ךיז ןגעװַאב ןוא ןייג ןָאק רע ואוו ,טלעוו רעדנַא ןַא

 ןיא טֿפיטרַאֿפ ױזַא ךיד עז ךיא זַא -- ,ירעמ טגָאז -- ,טענ ,טסייוו וד ---
 ייד ףיוא ןגעוַאב ךיז ןענָאק סָאװ ,יד ןענייז רימ טשינ זַא ,רימ ךיז טכַאד ,ךוב
 ..טסייג ןוא טסייג ןוא טסייג וד ןוא ,טרָא ןייא ףיוא ןעייטש רימ .,וד רָאנ ,סיֿפ

 ,טלכיימש ןעטיינ
 ןגיוא יד טימ ןעלדנַאװ ןעמ זומ ,סיֿפ ןייק טשינ טָאה ןעמ זַא ---
 .ירעמ טגָאז --- ! סיֿפ יד טימ יו ןעמוק רעטייוו ליֿפ ןעמ ןַאק ןגיוא יד טימ --
 ?טגָאזעג ריד סע טָאה רעוו ---
 ,ריד ףיוא קוק ךיא ןעוו ,יױזַא טכַארט ךיא רָאנ .טשינ רענייק --
 .לכיימש ַא טימ ןעטיינ טגָאז --- !ירעמ ,לדיימ גולק ַא רָאג ךָאד טסיב ,ָא --
 ,דײרֿפ טימ לוֿפ םינּפ ריא ,רעסערג ןרעוו ןגיוא סירעמ
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 -קעװַא יז טָאה ,טַאהעג טָאה ירעמ סָאװ ,עיצַאקַאוװ-רעמוז םישדח ייווצ יד

 ,טרעדנואוועג ךיז ןבָאה עלַא .ןיקסָאדיװַאד ןעטיינ ףיוא ןסַאּפוצֿפױא ףיוא ןבעגעג
 עריא עֶלַא ןוֿפ רעמ -- ,ךאז ַאזַא רַאֿפ טייצ עײרֿפ ריא סיוא טצונ לדיימ סָאד סָאװ
 טנוװָא ןיא ןעמוקעגמיײהַא זיא רע ןעוו ,רעטָאֿפ ריא טָאה םניחב .ןרעטלע ענעגייא
 טװאווּפעג ,ןדיי ייב טסניד ַא זיא יז זַא ,ריא ףיוא ןגירשעג ,טעברַא רעד ןיֿפ
 טמוקַאב יז זַא ןעוװעג דשוח ,רַאֿפרעד ןגָאלש לָאמ ייווצ רעדָא לָאמ ןייא יז
 טָאה יז ,ןֿפרַאװסיױרַא בוטש ןוֿפ יז טעװ רע זַא ,טעשַארטסעג ,רַאֿפרעד טלָאצַאב
 -סיֹורַא טלעֿפרַאֿפ טָאה ,םייח רענעגייא ריא ןיא טעברַא-זיוה יד טקיסעלכַאנרַאֿפ
 יד סָאװ ,רעוויר טסיא םייב ץַאלּפ ןקידייל םוצ רעדורב םענעגייא ריא ןעמענוצ

 ,שיֿפ ןּפַאכ ןוא ןדָאב ךיז ןיהַא ןעמוקעג ןענייז טֿפַאשתונּכש רעד ןוֿפ רעדניק
 ּפָארַא יז זיא ,ײרֿפ ןכַאמ ךיז טנַאקעג ןוא ןענַאטשעגֿפױא זיא ירעמ רָאנ יו

 ןֿפלָאװ-השמ ןֿפלעה ןעמונעג ןוא סיקסווָאדיװַאד יד וצ רעבירַא זיא ,בוטש ריא ןוֿפ
 ןֿפלָאהעג יז טָאה רעטעּפש ; ןסע םיא ןבעג ,ןשַאװ םיא ,לּפירק םעד ןענידַאּב וצ
 -ןדילַאװניא םעד ןעמענוצּפָארַא ,ןגניווריוא ,ןוז ןרעגניי םעד רעדָא ןֿפלָאװ-חשמ
 ץַאלּפ ןקידייל םוצ לוטש םעד ןריֿפ וצ רעדָא ,בלעוועג ןרַאֿפ סָאג רעד ףיוא לוטש
 טָאה יז .גָאט ןענַאג םעד לּפירק ןטימ טרָאד ןעגנערברַאֿפ ,רעוויר-טסיא םייב
 ,רעכיב םיא רַאֿפ ןטייבוצרעביא קעטָאילביב ןיא ןֿפָאלעג זיא ,טעװעדָאהעג םיא
 ןֿפלָאװ:השמ ןֿפורעג ןוא םיא טימ טדערעג טָאה ,םיא רַאֿפ טנעײלעגרָאֿפ טָאה
 ,טֿפרַאדַאב םיא טָאה ןוז רעד ןעוו ,לָאמ ןדעי

 עלעסקיש; םוצ יורטוצ ןענוֿפעג רעמ ץלַא רעטייוו סָאװ טָאה ףלָאװ-השמ
 םורַא ױזַא טָאה רע .טנעה עריא ףיוא ןוז ןייז טזָאלעגרעביא ןוא "רעביאנגעק ןוֿפ
 רַאֿפ ףליה ַאזַא ןרָאװעג זיא יז .םָארק רעד טימ ןבעגוצּפָא ךיז טייצ רעמ טָאהעג
 -קישג םעד ןלָאצַאב וצ טכַארטעג וליֿפַא טָאה ףלָאװ-השמ זַא ,סיקסוװָאדיװַאד יד
 ךיז יז לָאז; :וצרעד טמיטשעגוצ טָאה הרובד וליֿפַא ןוא ,רעלָאד רָאּפ ַא "עלעס
 טָאה רע ןעוװ ."ןָאשיעקַאװ ריא ןוֿפ טייצ רעד רַאֿפ רעלָאד רָאּפ ַא ןעלמַאזנָא
 עריא ןוא ןרָאװעג טיור יז זיא ,החרט ריא רַאֿפ רּכש ןירעמ ןטָאבעגנָא רעבָא
 :ןרערט טימ ןעלקניֿפ ןעמונעג וליֿפַא ןבָאה ןגיוא

 ,טלעג ןייק רַאֿפ טשינ סָאד וט ךיא --
 טשינ ךָאד ןענָאק רימ -- ,טגָאזעג ףלָאװ-השמ טָאה -- ,סָאד ןסייוו רימ --

 ,םניחב ףליה ןייד ןעמעננָא
 .טרעֿפטנעעגּפָא ירעמ טָאה -- ,ןוט טשינ סע ךיא לעװ טלעג רַאֿפ --
 ,רעלָאד רָאּפ ַא ןביילקנָא ךיז טסעװ ? ךייר ױזַא סע טסיב וד ,לדיימ שירַאנ --

 ןטעברַא ןייג טסעװ וד ןעוו ,לדיילק ַא ףיוא שטָאכ ,ןעמוק ץינוצ ריד טעװ סע
 ,הרובד טגָאז -- ,ריד ףיוא ןעיירש רעקיצניװ טעװ עטַאט ןייז ןוא

 ןייא ןיא ןטלַאהעג ירעמ טָאה -- ,ןוט טשינ סע ךיא לעװ טלעג רַאֿפ --
 .ןרזחרעביא
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 ,טגערֿפעג הרובד טָאה -- ?ןעד עשז:סָאװ רַאֿפ ---
 ,םינּפ טיור ַא טימ ,זיא ןוא טרעֿפטנעעגּפָא ירעמ טָאה --- ,טשיגרָאג רַאֿפ ---

 | ,בוטש סהרובד ןןוֿפ ןֿפָאלעגסױרַא
 .ןעמוקעגקירוצ יז זיא רעטעּפש ,ןזיוװַאב טשינ ךיז יז טָאה ייווצ גָאט ַא
 זיא יז --- .ןַאמ ריא וצ טגָאזעג הרובד טָאה -- ,ריא וצ טשינ רעמ דער --

 רימ ןלעוװ ןָאשיעקַאװ ריא ןוֿפ ףוס םוצ ,ןקידיײלַאב ךיז טעװ ןוא עװָארָאנָאה ַא
 : ,הנּתמ ַא ןבעג ריא

 רעטייו טָאה ירעמ ןוא -- ןלָאצַאב ןגעו טדערעג רעמ טשינ טָאה ןעמ
 | | ,לּפירק םעד ט:ידַאב

 ,ריא טימ םענייאניא ,ןבָאה סָאװ ,סעטרבח עשילױטַאק עריא ןוֿפ עקינייא
 ךרוד ןרָאװעג טקישעגסױרַא רעמוז םעד רַאֿפ ןענייז ,לוקס-קילבָאּפ טקידנעעג
 רעד ןוֿפ חלג רעטלַא רעד .ּפמעק ַא ןיא עיצוטיטסניא-הקדצ רעשילױטַאק רעד
 רעטָאֿפ ,ריא וצ טרעהעג טָאה עילימַאֿפ סירעמ סָאװ ,ךריק-סיעֿפינָאב-טניעס
 טָאה ירעמ ךיוא ןוא ,ךעלדיימ יד רַאֿפ טימעג ליטש רעד ןיא ךיז טָאה ,ילעטסַאּפ
 -ַאװ ריא ןוֿפ ןכָאװ יירד עטצעל יד ןעגנערברַאֿפ וצ גנודַאלנײא ןַא ןעמוקַאב
 ריא ןיא עלַא ןענייז טרעדנואוורַאֿפ יוװ ,יזריושזד-וינ ןיא ּפמעק םעד ןיא עיצַאק
 סָאד ןעוו --- ,עבָאב יד לעיצעּפס ןוא ,רעדורב רעד ,עמַאמ יד -- ,ןרָאװעג םייה
 -רַאֿפ ריא !ּפמעק ןיא ןרָאֿפסױרַא טלָאװעג טשינ ןוא טגָאזעגּפָא ךיז טָאה לדיימ
 קידנריֿפ ,טיונ ןוא תוקחד ןיא ןעקנוטעגנייא ןעוועג זיא עכלעוו ,רעטומ עטגרָאז
 ןַאמ ןקידהרוחש הרמ ַא טימ ןוא טיונ היח רעד טימ ףמַאק ןכעלגעטיגָאט ַא
 ּפמעק ןיא ןרָאֿפ וצ ךיז ןגָאזּפָא סירעמ ןַאמ ןוֿפ ןטלַאהַאבוצסיוא ךיז טימעג טָאה
 יז סָאװ רַאֿפ ,םיצוריּת ײלרעלַא טכַארטעגסיוא טָאה ןיילַא ירעמ .רעמוז ןרַאֿפ
 ןטיירגוצ ךיז ףרַאדַאב יז זַא ,ןענוֿפעגסיױא טָאה יז ,ּפמעק ןיא ןרָאֿפ טשינ ליוװ
 ףרַאדַאב יז זַא :לוש-ץנעדנַאּפסערָאק רעד ןיא ןטערטוצניײרַא ףיוא ןעמַאזקע םוצ
 םעד ייב ,זיוה ןטַאוירּפ ַא ןיא רעדניק ףיוא ןבעג וצ גנוטכַא טעברַא ןגירק
 יד .רעלָאד רָאּפ ַא רַאֿפרעד ןבעג וצ טגָאזעגוצ ריא טָאה סָאװ ,בצק ןשטייד
 . טָאה רענייק .ריא ןוֿפ ןעניֿפעגסיױא טנָאקעג טשינ רעטומ יד טָאה הביס עקיטכיר
 ,ךיז רַאֿפ ןטלַאהעג סע טָאה לדיימ סָאד --- ,ןעניֿפעגסױא טנָאקעג טשינ סע

 יטרַאקעמ ירעמ זַא ,לסעג ןיא טסואוועג ןבָאה עלַא זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ סע
 ןבעג גנוטכַא ןענָאק וצ ידּכ ,רעמוז םעד ּפמעק ןיא ןרָאֿפ וצ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה
 סָאד סָאװ רַאֿפ ,ןײטשרַאֿפ טנָאקעג טשינ טָאה רענייק ,לּפירק סיקסווָאדיװַאד ףיוא
 זיא ןוז ןכעלקילגמוא סיקסוװָאדיװַאד וצ טייקנבעגרעביא סירעמ .סע טוט לדיימ

 ןענייז סיקסװָאדיװַאד יד .ךַאז עכעלדנעטשרַאֿפמוא רעבָא ,עקידנריר ַא ןעוועג |
 םעד ןענידַאב טזָאלעג יז ןבָאה ייז זַא ,ריא וצ ןרָאװעג טניואוועגוצ ױזַא ןיוש
 ןיא טָאה סָאװ ,ןיילַא ןעטיינ וליֿפַא .ענעגייא ןַא ןעוועג טלָאװ יז ךיילג ,לּפירק
 טָאה ,לדיימ םעד רַאֿפ טײקנֿפלָאהַאבמוא ןייז טימ טרינעשז טַאהעג ךיז ביײהנָא
 ןייז ןעועג טלָאװ יז יװ ריא ןוֿפ ןענידַאב טזָאלעג ךיז ,ףליה ריא ןעמונעגנָא
 טייקיליווטוג סירעמ לסיב ַא ןוא טיונ יד ןוטעג סָאד טָאה לסיב ַא .רעטסעווש
 זיא רע .טנידַאב םיא טָאה יז עכלעו טימ ,טײקכעלדנעטשרַאֿפבלעז יד ןוא
 טייקנבעגרעביא ריא ןענַאטשרַאֿפ טשינ טָאה רע .ריא וצ טניואוועגוצ ןרָאװעג
 ןביוהעגנָא סע טָאה רע .ןײטשרַאֿפ טלָאװעג טשינ סע טָאה רע ןוא --- םיא וצ
 ,טײקטרעשַאב ןימ ַא יו ןטכַארטַאב

 -סױרַא טגָאזעגּפָא ךיז טָאה לדיימ סָאד זַא ,טרעהעג טָאה ,ערעדנַא יד יװ ,רע
 םיא טָאה סע ןוא ,הביס יד טסואוועג טָאה רע .עיצַאקַאװ ףיוא ּפמעק ןיא ןרָאֿפוצ
 22 ,טרירעג קרַאטש



 ןוֿפ רעטסעװש יד וצ ּפמעק ןיא ןרָאֿפוצסױרַא טגָאזעגּפָא ךיז טסָאה --
 ,טגערֿפעג יז רע טָאה --- ? סָאװ רַאֿפ ? "ץרַאה ןקילייה;

 רָאי ןיא ,לָאמַא ןעוועג טרָאד ןיוש ןיב ךיא !ביל טשינ סע בָאה ךיא ,ָא --
 יו ,טרעֿפטנעעג יז טָאה -- ,זיא סָאד סָאװ ,סייוו ךיא ,עיצַאמריֿפנָאק ןיימ ןוֿפ
 רעכייוו ריא טימ טָאה ןוא ,ןעגנַאגעגנָא ןעוועג טשינ ריא טלָאװ ךַאז עצנַאג יד
 ,לזענ ןצרוק ריא רעביא בייר ַא ןבעגעג ךיז טנַאה

 ןדייר קידנעטש טסגעלֿפ ,רוטַאנ יד ביל טסָאה וד זַא ,טניימעג בָאה ךיא --
 רעד יוװ ןוא ,טרָאד ןסקַאװ סָאװ ,רעמייב-עזערעב עסייוו ןוֿפ לדלעוו םעד ןגעוו
 סָאװ ,ךייט םעד ןגעוו ןוא ,ןגייוצ עקידנעגנעהּפָארַא ערעייז ןיא טזָאלב .טניוו
 וטסָאה לָאמַא טימ .זיוה ןרַאֿפ זיא סָאװ ,לָאט םענירג םעד ןגעוו ןוא ,טרָאד זיא
 ? ביל טשינ סע

 ,גָאט ןצנַאג םעד ןטעב וצ טָאג ךיד ןעגניווצ ייז ,ָא --
 יױזַא ךָאד טסייג וד .ןטעב וצ טָאג ביל טסָאה וד זַא ,טניימעג בָאה ךיא ---

 ,ןײרַא ךריק ןיא טֿפָא
 ךיא ןעוו טשינ ,רימ ךיז טליוו סע ןעוו ,ןטעב וצ טָאג ביל בָאה ךיא ,ָאי --

 ,רימ טסייה ןעמ ןוא וצרעד טשינ גנַאלרַאֿפ ןייק בָאה
 ?ןטעב טֿפָא טסוט וד ,קיטכיר זיא סָאד --
 ,סיוא ךימ טרעה טָאג ןוא ,ןטעב וצ סָאװ ןגעוו בָאה ךיא ןעוו ,ָאי -
 ? סיוא ךיד טרעה טָאג --
 ,סיוא ךימ רע טרעה ,סעּפע ןגעוו םיא וצ טעב ךיא ןעוו ,לָאמ ןדעי .ָאי --

 ךימ טעװ רע זַא ,רעכיז ןיב ךיא ןוא ,סעּפע ןגעוו םיא וצ ךיא טעב טציא ךיוא
 ,םיא ןוֿפ טעב ךיא יו ױזַא ןוט טעװ ןוא ןרעהסיוא

 ,ןטעב טשינ ךיד עז ךיא ?םיא וצ וטסטעב טציא ךיוא --
 ,ץרַאה ןיא ןטעב ףרַאדַאב ןעמ ,טעב רענייא יו ןעז טשינ ףרַאדַאב ןעמ --

 ןטכַארט ,ץרַאה ןייד ןיא קידנעטש טעבעג סָאד ןטלַאה ,טשינ טעז רענייק ןעוו
 ,םייוקמ טשינ טרעװ ךַאז יד זיב טָאג וצ ןטעב ןייא ןיא ןטלַאה ןוא םעד ןגעוו

 ? םייוקמ קידנעטש טרעוו ךַאז יד ןוא --
 ליוו ךיא ןעוו רָאנ .קרַאטש ױזַא טשינ סע ליוו ךיא ןעוו ,קידנעטש טשינ --

 טרעוװ ,סע ןלעװ ןייא ןיא ןוא ןטעב ןייא ןיא טלַאה ךיא ןוא קרַאטש רעייז סע
 רעד טרעײֿפעג ןבָאה רימ ןעוו ,גנַאל טשינ ָאד טָא .םייוקמ קידנעטש ךַאז יד
 ריא :ױזַא זיא ךַאז יד ,טענ ,טסעז .ןעשעג ױזַא סע זיא ,גָאטסטרובעג סעמַאמ
 זַא ,סייוו ךיא .שטנעמ רעזייב ןוא רעטכעלש ַא זיא רעטָאֿפ ןיימ זַא ,טניימ עלַא
 זיא רעטָאֿפ ןיימ .טענ ,ױזַא טשינ רעבָא זיא סע .ןכלעזַא רַאֿפ םיא טלַאה ריא
 טשינ םיא ךיז טָאה סע לייוו ,רעקירעיורט ַא רָאנ זיא רע .רעטכעלש ןייק טשינ
 ,טענ ,טסעז .טֿפָאהעג ףיורעד טָאה רע סָאװ ,טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,ןבעגעגנייא
 יז ןעוו ,ןטעברַא רעווש טשינ ןָאק יז ןוא -- עטנוזעג ןייק טשינ זיא עמַאמ ןיימ
 בוטש ןיא טעברַא עצנַאג יד זומ .ּפָאק ןיא שינעלדניווש ַא יז טמוקַאב ,טעברַא
 זיא יז ,טרעקרַאֿפ ,טשינרָאג טגָאז יז .רעטומ סרעטָאֿפ ןיימ ,עבָאב ןיימ ןוט
 סעֿפעג סָאד טשַאװ ,זדנוא רַאֿפ טכָאק יז ,טעברַא יד זדנוא רַאֿפ ןוט וצ קיליוװ
 ערעזדנוא סיוא זדנוא רַאֿפ טשַאװ ןוא קעװַא ךיז יז טלעטש טכַאנייב ןוא ןיילַא
 רַאֿפ ןוטוצנָא ךעלדיילק ענייר ןבָאה ןלָאז רימ ידּכ ,סיוא ייז טעלּפ ,ךעלדיילק
 טָאה רעבָא רעטָאֿפ ןיימ ,טשינ יז טזָאל ,ןֿפלעה ריא ןליוו רימ ןעוו .לוש רעד
 ןייטש עבָאב יד טניֿפעג ןוא םײיהַא טמוק רע ןעוו ןוא ,רעטומ ןייז ביל רעייז
 קידנעטש טלָאװעג יז טלָאװ רע -- ,םיא סע טסירדרַאֿפ ,ןוויוא םייב ךיק ןיא
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 סָאװ רַאֿפ ,זדנוא ףיוא ןעיירש ןָא טבייה רע ןוא --- ,לוטש-גיוו ןֿפױא ןציז ןעז
 יז רָאנ ,ןֿפלעה ריא ןליוו רימ זַא ,טשינ סייוו רע .ןעבָאב רעד טשינ ןֿפלעה רימ
 יז ןעוו ,עמַאמ ןיימ לייוו ,ךיז ןגעװַאב ןעמַאמ ןיימ טשינ טזָאל יז .טשינ טזָאל
 ןיימ ,ּפָאק ןיא שינעלדניווש ַא יז טמוקַאב ,ןטעברַא ןָא טבייה ןוא ךיז טגעװַאב
 טעװ ,ןוֿפרעד ןסיוורעד ךיז לָאז רעטָאֿפ ןיימ ןעוו .ןוֿפרעד טשינ סייוו רעטָאֿפ
 ַאזַא ןיוש טָאה רעטָאֿפ ןיימ לייוו ,ןגערֿפױא ךיז טעװ ןוא ןעיירש ןבייהנָא רע
 ןָא רֶע טבייה ,ןֿפלעה טשינ ךיז ןָאק רע ןוא טכעלש םיא זיא סע ןעוו :רוטַאנ
 סע סָאװ ,טשינ ןיוש סייוו רע זַא ,יֹוזַא ףיוא ךיז טגער ןוא ,ןעמערַאיל ,ןעיירש
 ,םיא טימ ךיז טוט

 לָאז סָאװ ,םינּפ ריא ןיא טשינרָאג ךיז טקרעמ סע .ריא ףיוא טקוק ןעטיינ
 יד םיא רַאֿפ טנֿפעעג טָאה יז סָאװ ,םעד טימ ךיז טרינעשז יז זַא ,ןגָאזסיױא
 ךיילג ,קיטליגכיילג זיא למינּפ ריא :ןבעל-עילימַאֿפ רעייז ןוֿפ תודוס עקירעיורט
 טייג סָאװ ,ןשטנעמ ןדמערֿפ ַא ןגעוו עטכישעג ַא ןלייצרעד ןעוועג םיא טלָאװ יז
 .ןָא טשינרָאג ריא

 .טשינ יז טײטשרַאֿפ רע ,רעדנואוו טימ ןָא יז טקוק ןעטיינ
 ?ירעמ ,ןָא טכייל טשינ ריד טמוק סע -- ,רע טגָאז --- ,ָאי --
 -- ,ןטלעז רָאג וליֿפַא ,זייוונטייצ רָאנ ,ױזַא סע זיא רעבָא קידנעטש טשינ --

 עקידנענייש עסיורג עריא ןענעטיינ ףיוא סיוא טצָאלג ןוא לדיימ סָאד טגָאז
 רעייז זיא רעטָאֿפ ןיימ ןוא --- טוג זיא רע ןעוו ,רעטָאֿפ ןיימ --- .ןגיוא עניורב
 טמענ לָאמ ליֿפיװ .טלעוו רעד ןיא רעטָאֿפ רעטסעב רעד רע זיא -- טוג טֿפָא
 ןיימ --- ,ןטֿפַאשלעזעג עשירייא יד ןביג סע סָאװ ,סקינקיּפ ףיוא סיוא זדנוא רע
 ןייק זדנוא רע טמענ לָאמ ליֿפיװ .ייז ןוֿפ עכעלטע ןוֿפ דילגטימ ַא זיא רעטָאֿפ
 ןליֿפַא זדנוא רע טָאה לָאמ ןייא ןוא .קרַאּפ-לַארטנעצ ןיא רעדָא ,דנעלייא-ינָאק
 .תויח יד זדנוא ןזייוו וצ --- קרַאּפ רעסקנָארב םוצ יװ טייוו ױזַא ןעמונעגסױרַא
 ,טמוק ערעדעי ןענַאװ ןוֿפ סייוו ,ענייא עדעי ןעק רע .תויח ביל טָאה רעטָאֿפ ןיימ
 רעד ןיא זַא ,זדנוא טלייצרעד רעטָאֿפ ןיימ .ןבעל ייז יו זדנוא טלייצרעד רע ןוא
 טײטשרַאֿפ רע ןוא ...ןביוט טַאהעג ךיוא רע טָאה ,דנַאלרייא ןיא ,םייה רעטלָא
 טכער ןייק טשינ טָאה דיי ַא זַא ,טגָאז רע .ירעה רעדייא ןביוט ףיוא רעסעכ ךיז
 ןרעו טרעװרַאֿפ ףרַאדַאב סע ;תויח טימ ךיז ןבעגוצּפָא רעדָא ןביוט ןטלַאה וצ
 .תויח עקיבוטש טימ ךיז ןבעגוצּפָא רעדָא קַאלש-ןביוט ַא ןטלַאה וצ ןדיי ַא

 ,לכיימש ַא טימ ןעטיינ טגערֿפ --- 1 סָאװ רַאֿפ ---
 רעייא ביל טשינ טָאה --- ,טמעשרַאֿפ לסיב ַא ירעמ טגָאז -- ,רעטָאֿפ ןיימ ---

 ַא ןטלַאה זומ רע סָאװ ,םעד ןיא קידלוש זיא קלָאֿפ רעיא זַא ,טגָאז רע .קלָאֿפ
 זַא ןוא ,טֿפעשעג-טרָאּפסנַארט ַא ןיא ןטלעטשעגנָא םעניילק ַא ןוֿפ לעטש עניילק
 ןקידנערַאֿפ טנָאקעג טשינ טָאה רע סָאװ ,םעד ןיא קידלוש ךיוא זיא קלָאֿפ רעייא
 .טַאקָאװדַא ףיוא

 טגָאז -- ,רעטומ ןַײד םעד ןיא טקידלושַאב רע זַא ,טניימעג בָאה ךיא ---
 .ןעטיינ

 יד ןוא -- עמַאמ יד טקידלושַאב רע -- ,ןרױלרַאֿפ ירעמ טלכיימש -- ,ָאי ---
 סָאװ ,ןגָאזרעביא טלָאװעג טשינ טלָאװ ךיא .ױזַא זיא ,וטסעז .ךַאז יד .ךיוא ןדיי
 ןדיי יד זַא ,טגָאז רעטָאֿפ ןיימ .ןסיוו סע טסֿפרַאדַאב וד רָאנ ,טגָאז רעטָאֿפ ןיימ
 ליֿפ רָאנ ,ןילַא רע טשינ .טקיציירקעג םיא ןבָאה ןוא ןסוזעי טקינייּפעג ןבָאה
 ןיב ךיא ןעוו ;לָאמַא .סענָאנ יד ןוא חלג רעד וליֿפַא .סע ןגָאז ערעזדנוא ןוֿפ
 ַא ןעועגייב סעטרבח ןוא ךעלרעטסעווש עניימ טימ ךיא בָאה ,ןעוועג רעגניי
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 ַא ןיא ןבעגעג ןבָאה "ץרַאה ןקיליײהג ןוֿפ רעטסעװש יד סָאװ ,ליּפש-ןָאיסַאּפ
 ,דרָאב רעצרַאװש ַאזַא טימ דיי ַא ,סַאדוי יװ ןעזעג בָאה ךיא ןוא ,רעטסיולק
 קיסיירד רַאֿפ ןסוזעי טֿפױקרַאֿפ טָאה ,טייק רענעדלָאג ַא ןוא ךיוב ןבָארג ַא טימ
 רע ,רעטיירב ןוא רעכיוה ַאזַא רענייא --- ,ןדיי ייווצ יו ןוא ,תועבטמ ענרעבליז
 טימ .רעקירעדינ ַא -- רערעדנַא רעד ןוא ,שטיוועלעומש יװ ןעזעגסיוא טָאה
 ,ןגָאלשעג םיא ןבָאה ןוא ןסוזעי ןעמערָא םעד ןעמונעג ןבָאה --- ,דרָאב רעלעג ַא
 ענייז ףיוא ץיירק םעד טגײלעגֿפױרַא ןוא םיא ףיוא רעדיילק יד ןסירעצ ןבָאה
 ףיוא בָאה ךיא ,ןדיי עלַא ןגָארקעג טנייֿפ ךיא בָאה ןָא לָאמסנעד ןוֿפ ,סעציילפ
 טקינײּפעג ןבָאה עלַא זַא ,טכעלש ױזַא ןענייז ןדיי עלַא זַא ,טניימעג ןתמא ןַא
 טַאהעג טניײֿפ ױזַא לָאמסנעד בָאה ךיא .ןסוזעי ןסיז רעזדנוא טרעטַאמעג ןוא
 ךיא סָאװ ,וטסייוו ,ןײרַא םינּפ ןיא ןדיי ַא ןקוק טנָאקעג טשינ בָאה ךיא זַא ,ןדיי
 ףיוא ןֿפָאוטעגנָא ןבָאה סעטרבח עניימ ןוא ךיא ןעוו ?לוש רעד ןיא ןוטעג בָאה
 יז ףיוא ןבירשעגֿפױא ןוא טרימשרַאֿפ יז רימ ןבָאה ,לדיימ שידיי ַא ןוֿפ רעכיב
 ,רימ ןיא ןטלַאהעגנָא סע טָאה יױזַא .ןדיי ןגעוו ןכַאז עקיצומש ענעדײשרַאֿפ
 ךיא זיב ,טענ ,ריד רַאֿפ ןייז הדומ ךיז לע ךיא ,ָאי ...לָאמ ןייא זיב ...זיב-
 ...טנעקרעד ךייא בָאה

 ? ןעמעוו ? טנעקרעד זדנוא --
 סע יו ןלייצרעד ריד לעװ ךיא .טֿפַאשתונכש רעד ןוֿפ ןדיי יד ,ןיימ ךיא --

 "עג רימ ןבָאה רעירֿפ --- ,רעהַא ןגיוצעגנײרַא ךיז ןבָאה רימ ןעוו .ןעוועג זיא
 רעייט-וצ ןעוועג זיא טרָאד רָאנ ,סַאג רעטסקיצכַא-ןוא-יירד רעד ףיוא טניואוו
 רעד םורַא ,טרָאד-,טייל ערעייא ףיוא ןֿפָארטעגנָא ָאד רימ ןבָאה -- ,זדנוא רַאֿפ
 ןשטייד סנטסרעמ ,טייל ערעייא ןוֿפ קינייװ ןעוועג ןענייז ,רעטסקיצכַא-ןוא-יירד
 רָאנ ןלָאז רימ זַא ,טגָאזעגנָא זדנוא טָאה רעטָאֿפ ןיימ .עשירייא ערעזדנוא ןוא
 ןַא ייב ,וינעוע רעטשרע רעד ףיוא ,ירעסָארג רעכעלטסירק ַא ןיא ןֿפױקניײא
 ןיא ןקעמשוצניירַא ןגעוורעד טשינ ךיז ןלָאז רימ זַא ןוא ,קילָאטַאק ןשינעילַאטיא
 רעד ןיא טֿפױקעג ץלַא ןבָאה רימ .טגלָאֿפעג םיא ןבָאה רימ .םָארק סרעטָאֿפ ןייד
 םוצ ןכַאז ךס ַא טָאה רעכלעוו ,יניסרַאמ רענעילַאטיא םייב ,םָארק רעשילױטַאק

 עמַאמ יד טָאה לָאמ ןייא ,ןמוזמ ןיא ןזייל וצ ןבעגעג ןבָאה רימ .עילַאטיא ןוֿפ ןסע
 ,יטעגַאּפס ןֿפױק ןיירַא םָארק ןיא טקישעג ךימ טָאה ןוא ןמוזמ ןייק טַאהעג טשינ
 ןעמענ טלָאװעג ןוא םָארק סיניסרַאמ ןיא ןיירַא ןיב ךיא .רעטוּפ ןוא טיורב ַא
 ןיימ ןעוו ,תבש זַא ,רענעילַאטיא םעד טגָאזעג בָאה ךיא .גרָאב ףיוא ןכַאז יד
 יניסרַאמ .ןלָאצַאב עמַאמ יד םיא טעװ ,תוריכש יד ןעגנערבמיײהַא טעװ דעטָאֿפ
 רע סָאװ ןוא טעברַא רע ואוו ,זיא רעטָאֿפ ןיימ רע ,טגערֿפעגסיױא ךימ טָאה
 ןקידיײל טימ טקישעגמיײהַא ךימ ןוא --- ,ןולַאס ןיא טשינ טקנירט רע יצ ,טוט
 ףיוא טיירגעגוצ טַאהעג טשינרָאג טָאה עבָאב יד .טעּפש ןרָאװעג ןיוש זיא ָאד ןוא
 רימ .רענעילַאטיא יד יו יטעגַאּפס ןסעגעג רָאנ לָאמסנעד ןבָאה רימ ,ערעשטעוו
 ןוא זיוה ןרַאֿפ ױזַא ךיא ייטש .רעשטוב ןרַאֿפ טלעג ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה
 ,טנעה עקידייל טימ בוטש ןיא ןײגֿפױרַא טשינ ליוו ךיא .ןוט וצ סָאװ טשינ סייוו
 ףרַאדַאב דלַאב ןוא .רעדניק יד ,עבָאב יד ,עמַאמ יד ,ןעמוק ןיימ ףיוא ןטרַאװ עלַא
 / טעװ עטַאט רעד ןעוו ,ןייז טעװ סע סָאװ ,סייוו ךיא ןוא .ןעמוקנָא .עטַאט רעד
 טעב ןוא ױזַא ךיא ייטש .טיירגעג שיט םעד ןֿפערט טשינ טעוװ ןוא ןעמוקמייהַא
 .ןסוזעי וצ ץרַאה ןיימ ןיא

 ןעוו ,ןיינ .סעּפע ליוו ךיא ןעוו ,לָאמ ןדעי זַא ,טגָאזעג רעירֿפ ריד בָאה ךיא;
 סֶע ליוװ ךיא לייוו רָאֿפרעד טשינ סע ףרַאדַאב ךיא ןעוו ,סעּפע ףרַאדַאב ךיא
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 טעב ,ןייז זומ סע ןוא קיטיינ סיואכרוד זיא סע ןעוו ,ןבָאה סע זומ ךיא לייוו רָאנ
 לָאמ סָאד ךיוא ןוא ,קידנעטש ,קידנעטש ךימ טרעה סוזעי ןוא .ןסוזעי וצ ךיא
 ךיא ואוו ,סַאג ןטימ ןיא ןגיוא יד טכַאמרַאֿפ בָאה .ןסוזעי וצ ןטעבעג ךיא בָאה
 ,טסייוו וד ,רעסיז סוזעי; : םיא וצ טגָאזעג ןוא טמלצעג ךיז בָאה ,ןענַאטשעג ןיב
 ,םייה רעד ןיא ןטרַאװ רעדניק יד .ןסע ןיירַא בוטש ןיא ןעגנערב זומ ךיא זַא
 רעד ןעוו ןוא -- ,ןעמוקמייהַא דלַאב טעװ עטַאט רעד ןוא ,עבָאב יד ןוא עמַאמ יד
 טעוו טשינַא ,טיירגעגנָא שיט ןֿפױא ןסע סָאד ןֿפערט רע זומ ,ןעמוק טעװ עטַאט
 "!זדנוא ףלעה ,רעסיז סוזעי ,ךיד טעב ךיא ,ןרָאי יד ןייגרעד ןעמעלַא זדנוא רע
 ןייד רַאֿפ ייטש ךיא זַא ,עזרעד ןוא ןגיוא יד ךיא ןֿפע ,ױזַא גָאז ךיא יװ ןוא
 -- ,רעטצנעֿפ ןיא ןכַאז עטוג עלַא יד ןעזרעד בָאה ךיא ןוא ,םָארק סרעטָאֿפ
 .ןעװעג רָאג זיא םָארק יד ןוא -- ,ןכַאז ערעדנַא ןוא ןטשרואוו ,"ףיב דנרָאקפ
 ךיא .ןעגנַאגעגנײרַא ןיב ךיא .טציא זיב טנעקעג בָאה ךיא סָאװ ,יד יו שרעדנַא
 .רעטָאֿפ ןייד ןעזרעד בָאה ךיא ןוא .ןײרַא ןיהַא ךימ טקיש סוזעי זַא ,טליֿפעג בָאה
 סעּפע םיא טָאה ,הנוק ַא טנידַאב טָאה ,שיט םעד רעטניה ןענַאטשעג זיא רע
 .רעטָאֿפ ןייד ףיוא ןקוק וצ טַאהעג ארומ בָאה ךיא .םיא וצ טלכיימשעג ןוא טגָאזעג
 ףיוא .ןוט לָאז ךיא סָאװ טסואוועג טשינ ןוא ריט רעד ייב ןענַאטשעג ןיב ךיא
 ןטעב טמעשעג ךיז ,רעטָאֿפ ןייד רַאֿפ טמעשעג ךיז ךיא בָאה ,טדערעג ןתמַא ןַא
 זַא ןסיוו טזומעג ךָאד טָאה רע :גרָאב ףיוא ןבעג זדנוא לָאז רע זַא ,םיא ייב
 ןמוזמ ,ןבָאה רימ ןעוו ,ןֿפיױקנײא שרעדנַא ץעגרע ןעייג ןוא ָאד ןעניואוו רימ
 לי ןוא ךיז ךיא טכַארט ױזַא .םיא וצ רימ ןעמוק ןגרָאב וצ ףיוא רָאנ ,טלעג
  ןייד טשרע ,טרָאװ ןייק רעטָאֿפ ןייד ןגָאז וצ טשינ ,םָארק ןוֿפ ןֿפױלסױרַא ןיוש
 רימ וצ טדערעג רעטשרע רעד טָאה רע ןוא --- ,טקרעמַאב ךימ טָאה רעטָאֿפ
 טָאה עטַאט ןייד ,טסייו וד .ןגיוא עכייוו ענייז טימ רימ וצ טלכיימשעג ןוא
 .ץרַאה ןיא קיטכיל ריד טרעוו ,ריד ףיוא טקוק רע ןעוו ןוא ,ןגיוא עכייוו עכלעזַא
 ןייד יו קילב ַאזַא טקנוּפ טסָאה וד .טענ .טרָאװ ךעלרע ןיימ ףיוא סע ןיימ ךיא
 .?רעטָאֿפ

 ,טריסַאּפ טָאה סע סָאװ ,רימ גָאז .רעטייוו לייצרעד רעבָא .ירעמ ,קנַאד ַא --
 ,לדיימ ,רעהַא םוק :טגָאזעג ןוא רימ וצ טלכיימשעג טָאה רעטָאֿפ ןייד --

 וצ םענעגנָא זיא סע .לרעטכעט סנכש םעיינ רעזדנוא זיא סָאד זַא ,ביולג ךיא
 ךיא ? ריד רַאֿפ ןוט ךיא ןָאק סָאװ ,רימ גָאז ,רעהַא םוק ,םינכש רַאֿפ ךייא ןבָאה
 ןבעגעגוצ רימ רע טָאה -- ,םינוק עניימ ןשיווצ ךייא ןבָאה וצ ןדירֿפוצ רעייז ןיב
 ךיא ןעוו ,טסייוו וד ןוא .ןגיוא עכייוו ענייז טימ רימ ףיוא טקוק רע ןוא -- .טומ
 יז בָאה ךיא זַא ,ייז ןעק ךיא זַא ,טכַאדעג רימ ךיז טָאה ,ןגיוא ענייז ןעזעג בָאה
 בָאה ךיא ןוא ,ןקָארשעג טשינרָאג ןיוש ךיז בָאה ךיא ןוא .ןעזעג ץעגרע ןיוש
 ןעמוקעג ןיב ךיא זַא ,טגָאזעג םיא בָאה ךיא ןוא .טמעשעג טשינרָאג ןיוש ךיז
 זַא ,סוָאס-ָאטײמָאט ןוא יטעגַאּפס --- גרָאב ףיוא ןעמענ וצ ןיירַא םָארק ןייז ןיא
 עטַאט רעד ןעוו ,ךָאװ-ףוס ןלָאצַאב םיא ןלעװ רימ רָאנ ,טלעג ןייק טשינ בָאה ךיא
 רעטָאֿפ ןייד טגָאזעג טָאה --- ,רעכיז ,רעכיז -- .תוריכש יד ןעגנערבמיײהַא טעוו
 םערַאװ רימ זיא סע זַא ,ױזַא קילב ןכייוו ןייז טימ רימ ףיוא טקוקעג רעדיוו ןוא
 סָאװ -- !טגָאזעג טָאה רע סָאװ ,וטסייוו ןוא .םירבא עניימ עלַא ןיא ןרָאװעג
 ,עטַאט ןייד ?סוָאס-ָאטײמָאט לדנעק ןייא טימ ןוא יטעגַאּפס טימ ןכַאמ וטסעוו
 ענעגייא סָאד ,תוחוּכ ןבָאה ףרַאדַאב רע ,רעטעברַא רערעווש ַא זיא ,רע טגָאז
 ףרַאדַאב יז .טוג"וצ סיוא טשינ טעז יז ,ןעזעג יז בָאה ךיא .עמַאמ יד ךיוא
 --- ,ךלימ שַאלֿפ ַא םייהַא םענ ,דניק ןיימ ,וטסָאה ָאד .ךלימ ךס ַא ,ךלימ ןעקנירט
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 ןסע זומ עמַאמ ןייד --- ,רעטוּפ טנוֿפ לטרעֿפ ַא ןוא .ןעמַאמ רעד רַאֿפ ,לּכ"םדוק
 "דנרָאק וטסָאה ָאד .ביל טָאה רע סָאװ ,ךיא סייוו ,ןעטַאט ןייד חוּכמ ןוא .רעטוּפ
 -ירייא רעטוג ַא זיא סע .טיורק טימ ףיב-דנרָאק ביל ןבָאה עשירייא עלַא .ףיב
 --- ,רשּכ וליֿפַא זיא סע .ףיב-דנרָאק טנוֿפ ןבלַאה ַא םיא רַאֿפ ריד ַאנ .לכאמ רעש
 ןרשֹּכ טימ ןברַאדרַאֿפ טשינ ךיז טעװו רעטָאֿפ ןייד ,אלימ ,ונ -- ,רע טגָאז
 רע יו עז ךיא ןוא ,וצ טייג רע ןוא-- .טמעטַאב רעמ זיא רשּכ .ףיב-דנרָאק
 -נָא טָאה ץרַאה ןיימ .ּפָא סע טגעוװ ןוא ףיב-דנרָאק קיטש סיורג ַא ּפָא טדיינש
 -יװַאד רעטסימ -- :קערש טימ ןָא ךיז ףור ךיא ןוא רימ ןיא ןּפַאלק ןביוהעג
 -מיײהַא סָאד ןָאק ךיא יצ ,טשינ סייוו ךיא .טלעג ךס ןייק טשינ ןבָאה רימ ,יקסווָאד
 ךס ַא ןטסָאק טעװ סָאד .תוריכש עסיורג ןייק טשינ טנידרַאֿפ רעטָאֿפ ןיימ .ןעמענ
 רָאג ךָאד וטסיב -- ,רימ וצ רע טגָאז ,ע -- ,ןעיירש טעװ עמַאמ ןיימ ,טלעג
 רע ןוא -- !דַאלָאקָאש לקיטש ַא רַאֿפרעד ריד ךָאד טמוק !לדיימ ךעלרע ןַא
 ןעוועג טלָאװ רע יוװ ױזַא ,סינ טימ דַאלָאקָאש קיטש סיורג ַא סױרַא עקַאט טמענ
 ךיז לייטעצ ,רע טגָאז ,ַאנ -- .סינ טימ דַאלָאקָאש ביל בָאה ךיא זַא ,טסואוועג
 זיא סָאד .טשינ גרָאז ןלָאצַאב ןגעוו .ךעלרעדיױב ןוא ךעלרעטסעווש ענייד טימ
 ןלָאצ םעד ךייש זיא סָאװ ןוא .טנכערעג טשינ טרעוװ םעד רַאֿפ .ןובשח ןיימ ףיוא
 ייב זיא יז .ןגרָאז טשינ ךיז לָאז יז זַא ,ןעמַאמ ןייד גָאז ,ןכַאז ערעדנַא יד רַאֿפ
 ןענָאק טשינ יז טעװ .טידערק רימ ייב טָאה יז ןוא הנוק רעטגיײלעגנָא ןַא רימ
 ,ןטרָאװ וצ טייצ בָאה ךיא ,ךָאװ עטייווצ ַא ןענָאק סע יז טעװו .,ךָאװ יד ןלָאצַאב
 ןעוו ,ביײהנָא ןיא ,סייוו ךיא .תובוח עניימ שדוח ןוֿפ ןטשרע ןדעי טשרע לָאצ ךיא
 ןוא -- ,תואצוה ַארטסקע ןעמ טָאה .הריד רעיינ ַא ןיא ןײרַא ךיז טיצ ןעמ
 ןייק ןליֿפַא רָאנ ,טשינ רעלעֿפעקַאר ןייק רָאנ טשינ זיא ָאד זדנוא ןוֿפ רענייק
 ,טשינ ךיוא ףיש בָאקיישזד

 ףיוא טקוקעג ןוא רימ וצ טדערעג ױזַא טָאה רעטָאֿפ ןייד ןעוו ,רימ ביולג,
 טָאה רעטָאֿפ ןייד זַא ,ןביולג טנָאקעג טשינ ךיא בָאה ,ןגיוא ענייז טימ רימ
 טנַאקעג דיי רעד טָאה ױזַא יו ,טגָאזעג ךיז ךיא בָאה ,ןיינ .ןסוטסירק טעגרהעג
 ןוֿפ ןוא ?םיא וצ טקישעג ךימ טָאה ןיילַא סוטסירק זַא ,ןסוטסירק ןענעגרח
 םינּפ ןיילק ריא טָאה ירעמ עניילק יד ןוא --- ...ןָא לָאמסנעד ןוֿפ ,ןָא לָאמסנעד
 ,ךיז טנייועצ ןוא סיוש סנעטיינ ןיא טערונעגנייא

 ,ןֿפלָאהַאבמוא ןֿפורעג ןעטיינ טָאה --- ? ריד טימ רעמ רעד זיא סָאװ ,ירעמ ---
 ףיוא בייה ַא ןבעגעג טָאה ,טגָאזעג לדיימ סָאד טָאה --- !טשינרָאג זיא'ס ;ָא --

 -רענע ןַא ךרוד ןקָאל עצרַאװש יד עשָאלּפעצ ַא ,סיוש סלּפירק םעד ןוֿפ ּפָאק םעד
 --- ןגיוא יד ןוֿפ ןרערט יד טנַאה רעד טימ סיוא שיוו ַא ,ּפָאק ןטימ געװַאב ןשיג
 ,סױרַא ןגיוא עטכיײֿפ עריא ןוֿפ לכיימש ַא טימ ןענעטיינ ףיוא טקוקעג ןוא

 ןעוועג זיא ריא ןיא ץלַא רָאנ ,ירעמ עניילק יד ,ןעוועג ןייש טשינ זיא יז
 -יילק ריא ,ןייז וצ ףרַאדַאב סע יװ ,ץַאלּפ ןֿפױא ןוא וויטיסנעס ,שירֿפ .קידעבעל
 עריא ןוֿפ ךיז ןשטיינק וצ ץנעדנעט ַא ןזיועגסױרַא טָאה ןרעטש רעצרוק ,רענ
 טקוקעג ןבָאה ,עקידלקניֿפ-ןיורב ,עקיטכיל ,ןגיוא עריא .ןָא ןרָאי-רעדניק עירֿפ
 רעשיטַאּפמיס טימ ןיירַא ץרַאה ןיא ,ןגיוא יד ןיא ,ןײרַא םינּפ ןיא ךיילג ריד
 טיירג ,ןעלקעהנָא ,ןעּפעשטנָא ריד ןָא טלָאװעג ךיז ןטלָאװ ייז ךיילג ,טײקכערֿפ
 ,םינּפ םעניילק-וצ ריא רַאֿפ ןיד-וצ ,ןיילק-וצ לסיב ַא ,זָאנ ריא .גנידצלַא ףיוא
 ַא זיא לזענ ריא זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע זַא ,טייקוויטיסנעס  ַאזַא ןוֿפ רעבָא
 -רַאֿפ ןענייז סָאװ ,ןכַאז טרעהרעד ,טעזרעד ,טקעמשרעד ,טליֿפרעד סָאװ ,עלהיח
 ,ןלעֿפעג-טשינ רֶעדָא ןלעֿפעג ןעוועג סעּפע ריא זיא .ןגיוא סנרעדנַא ןָא ןוֿפ ןליוה
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 ץלַא ףיוא טריגַאער טָאה לזענ ריא ,לזענ ריא ןיא ןעזעגנָא ךיילג סע ןעמ טָאה
 -רָאקעגנייא ךיז טָאה סע ,ריא ןיא רָאֿפ טמוק סע סָאװ ,טלגיּפשעגּפָא ןוא םורַא
 ןעוו רעדָא ,ןלעֿפעג טשינ סעּפע היא זיא סע ןעוו ,לרעטָאנרעּפיּפ ַא יו טעשט
 ,טרעקרַאֿפ ,ןוא ,ןצרַאה םוצ ןעוועג טשינ ריא זיא סָאװ ,ןעמעוו טנגעגַאב טָאה יז
 ןלעֿפעג ָאי סעּפע ריא זיא סע ןעוו ,ןרָאװעג שיטַאּפמיס ןוא ךיז טרעגנעלעגסיוא
 -ָארּפ רעד טיול ,עטיירב-וצ ןוא עסיורג-וצ ,ןּפיל עריא ןעוועג ןענייז סע רָאנ
 -עבעל עצנַאג יד ןטלַאהעגנייא ךעלשּפיה ןבָאה סָאװ ,םינּפ ריא וצ עיצרָאּפ
 ךיז טנָאקעג ןבָאה ייז .ןָאזרעּפ רעמערַאו ריא ןוֿפ טייקידוועריר ןוא טייקיד
 ."נָא ןזיולב רעייז טימ רָאנ ,ןרירַאב וצ טשינ -- ,סעקווַאיּפ עקידעבעל יוװ ןגיוזנייא
 ןזײװסױרַא ןוא ,עיטַאּפמיס םיא רַאֿפ טַאהעג טָאה יז סָאװ ,םענייא ןיא -- ,קילב
 םינּפ ריא יװ ןוא .ןרעדנַא ןַא רַאֿפ טײקכעלײשּפָא ןוא גנוטכַארַאֿפ עקידעסַאמירג
 רעקידעבעל ַא טימ טליּפשעגטימ ,טדערעג טָאה יז תעשב ,ןבָאה םירבא עריא ןוא
 -תועינצ ךיז ןוֿפ ןכיוהסיוא ןגיוא עריא טימ וליֿפַא טנָאקעג יז טָאה ױזַא ,קימימ
 טײשרַאֿפ ַא טימ ןעוועג טכױהַאב ןענייז ןּפיל עטיירב עריא תעב ,טײקמורֿפ עקיד
 טייקידתועינצ רעד --- ןביולג וצ סָאװ טסואוועג טשינ טסָאה וד סָאװ ,עלהוואת
 ,.. ןּפיל יד ןוֿפ הוואּת רעד רעדָא ןגיוא יז ןוֿפ

 טנַאה רעד טימ ריֿפ ַא ךָאנ ךיז טיג ןוא יז טגָאז -- ,טשינ טכַאמ סע --
 סע סָאװ ,טענ ,וטסייוו ןוא -- .ןקָאל עצרַאװש ּפָאק םענעטָאשעצ ריא רעביא
 רעטיב ַא טימ יז טגָאז --- ,ןעמוקעגמיײהַא זיא עטַאט רעד ?טנוװָא םעד ןעשעג זיא
 ןֿפױא ערעשטעוו יד ןענוֿפעג ןוא ןעמוקעגמיײהַא זיא עטַאט רעד -- ,עלעכיימש
 זיא סָאװ ,טיורק טימ --- ףיב-דנרָאק םעד טכָאקעגּפָא עקַאט טָאה עבָאב יד .שיט
 יד רָאנ יו טכירעגוצ ןוא טיירגעגוצ סע טָאה יז ןוא ,ןסע ןקיטכענ ןוֿפ ןבילבעג
 ןעזרעד טָאה עטַאט רעד .גָאטנוז זיא סע זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע זַא ,ןעק עבָאב
 ןגעלעג זיא סָאװ ,טיורב ןשידיי םעד בילוצ ,טָאה רע סָאװ ,שיט ןֿפױא ןסע סָאד
 סרעטָאֿפ ןייד ןוֿפ ןעמוקעג זיא ןסע סָאד זַא ,ןענעקרעד טנָאקעג ,שיט ןֿפױא
 טָאה רע רעדייא ,רעלעט םעד ךיז ןוֿפ קעװַא רַאש ַא ןבעגעג רע טָאה ,םָארק
 ןָאק רע סָאװ ,ןגיוא עזייב ענייז טימ טגערֿפעג ןוא ,שיט םוצ טצעזעג ךָאנ ךיז
 "? סָאד טמוק ןענַאװ ןוֿפ, --- : ןּפיל יד טימ יװ ןוט רעסעב טֿפָא סָאד

 ארומ ריִמּת טָאה עמַאמ יד .ןרעֿפטנע וצ םיא טַאהעג ארומ טָאה עמַאמ יד,
 ליטש טביילב ,ןרױלרַאֿפ יז טרעוו ,זייב טרעוו רע ןעוו .ןטַאט םעד ןרעֿפטנע וצ
 דניק ןיילק ַא יװ ןרעטיצ זיא ,רָאנ ןָאק יז סָאװ ,עקיצנייא סָאד ,עלעגיײֿפ ַא יו
 סױרַא ןקוק סָאװ ,ןגיוא עסיורג עריא טימ ןקוקנָא םיא ןוא ןגייווש ,םיא רַאֿפ
 -ַאב רע .ןוא -- קילב סעמַאמ רעד םיא טריר לָאמ לייט .םינּפ ןקנַארק ריא ןוֿפ
 רע טכַאמ לָאמ לייט ;רעלעט ןכערב טימ סיוא רָאנ ךיז טזָאל סע :ךיז טקיאור
 רָאנ ,רישעג סָאד רע טכערבעצ רָאנ טשינ זַא .זיא ףוס רעד ןוא -- לַאדנַאקס ַא
 "וט ץעז ַא ,בוטש יד טזָאלרַאֿפ ןוא לקנעש ןוֿפ טלעג עטצעל סָאד סױרַא טמענ
 ,ריט רעד טימ קרַאטש קידנע

 ,םיא רַאֿפ טַאהעג ארומ ןבָאה עלַא ןעוועג רעגרע רעבָא זיא לָאמ סָאד;
 ,ןסיוו טלָאװעג אקווד טָאה רע ןוא ,ןרעֿפטנע וצ טגַאװעג טשינ םיא טָאה רענייק
 רעד ,ךלימ שַאלֿפ יד ןוא ,רעטוּפ יד ןוא ,ףיב-דנרָאק רעד טמוק סע ןענַאװ ןוֿפ
 ךיא .םָארק סרעטָאֿפ ןייד ןוֿפ טמוק סע יצ ,טיורב עשידיי סָאד -- רעבָא רקיצ
 "!ָאי; :ןײרַא םינּפ ןיא טגָאזעג םיא בָאה ךיא ,םיא רַאֿפ טַאהעג ארומ טשינ בָאה
 ךיא זַא ,טגָאזעג םיא בָאה ךיא ?טגָאזעג םיא בָאה ךיא ךָאנ סָאװ ,וטסייוו ןוא ---
 טסואוועג טשינ טָאה עמַאמ יד ,ןײלַא ךיא .גרָאב ףיוא ןעמונעג ץלַא סָאד בָאה
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 רעד יו רעסעב לָאמ טנזיוט זיא ,טגָאזעג םיא ךיא בָאה ,דיי רעד ןוא .ןוֿפרעד
 רָאנ ךיא לעװ ,טגָאזעג רעטייוו םיא ךיא בָאה ,ןָא טציא ןוֿפ ןוא .רענעילַאטיא
 -ַאטיא רעד לייוו ,רענעילַאטיא םייב טשינ ןוא -- םָאוק רעשידיי רעד .ןיא ןֿפױק
 טימ טקישעגסױרַא ךימ טָאה רע ,טידערק ףיוא ןבעג טשינ זדנוא ליוו רענעיל
 טָאה דיי רעד ,ןמוזמ רַאֿפ םיא ייב טֿפױקעג ןבָאה רימ שטָאכ ,טנעה עקידייל
 רעבָא רענעילַאטיא רעד ,זדנוא וצ טוג ןעוועג זיא ןוא טידערק ףיוא ןבעגעג רימ
 ,טכעלש ןעוועג זיא

 -ֿפיוא םיא ייב ךיז ןבָאה סעצנָאװ יד ןוא ןרָאװעג ךיילב זיא רעטָאֿפ ןיימ;
 סעצנָאװ יד ןוא ךיילב דימּת רע טרעוו ,זייב טרעוו רעטָאֿפ ןיימ ןעוו -- ,טלעטשעג
  טגָאז רע ןוא -- ,םעד ןיא ןמיס ַא ןיוש בָאה ךיא --- ,םיא ייב ףיוא ךיז ןלעטש
 דיי רעד ? לווייט ןוֿפ --- ,ןסע ןֿפױא ןָא רע טזייוו --- ,טמוק סָאד זַא ,וטסייוו יצ;
 ךיז ייב ןבָאה ךיד לָאז רע ידּכ ,טידערק ריד טיג רע .טרַאנעגנײרַא ךיד טָאה
 דיי רעד ,ןיינ; :םיא גָאז ךיא ןוא --- *!לווייט רעד זיא דיי רעד .ענעשעק ןיא
 ןָא לָאמטנייה ןוֿפ ןוא ,לווייט רעד טשינ זיא רע ןוא ,טרַאנעגנײרַא טשינ ךימ טָאה
 ,"םיא וצ טקישעג ךימ טָאה ןיילַא סוטסירק לייוו ,ןדיי םייב ןֿפױק דימּת ךיא לעװ
 יד ייב ןָא ּפָאכ ַא ןבעגעג ךימ רע טָאה ,טרָאװ סָאד טרעהרעד טָאה רע ןעוו ןוא
 טָאה עמַאמ יד ןעוו ןוא .שטַאּפ ַא ךָאנ ןוא שטַאּפ ןייא טגנַאלרעד רימ ןוא רָאה
 זיא עמַאמ יד ןוא -- ּפָא פוטש ַא ןבעגעג יז רע טָאה ,ןצישַאב טלָאװעג ךימ
 סע לייוו ,לוטש ַא ףיוא ןצעזקעװַא טזומעג ךיז טָאה יז ןוא ,ןלַאֿפעג טשינ-ריש
 רעדניק יד ןוא ,ןטלָאשעג םיא טָאה עבָאב יד ןוא ,ןרָאװעג טוג-טשינ ריא זיא
 ! בוטש ןיא םונהיג ַא ןרָאװעג זיא סע ,טרָאװ םענייא טימ .ןענייוו ןבױהעגנָא ןבָאה

 ןייז ןיא ןעזעגנָא בָאה ךיא .רענעריױלרַאֿפ ַא ,ןענַאטשעג זיא רעטָאֿפ ןיימ;
 ךיא בָאה ,טונימ ַא ךָאנ .ןוטעג סָאד טָאה רע סָאװ ,גנַאב םיא טוט סע זַא ,םינּפ
 ,תליחמ ןטעב טעװ ןוא דליב ןקילייה ןרַאֿפ ינק יד ףיוא ןלַאֿפ רע טעוװ ,טניימעג
 טשינ סע ןָאק רע רָאנ ,ןוט סָאד ליוװ רע זַא ,םינּפ ןייז ןיא ןעזעגנָא בָאה ךיא
 ןדעי .םיא ףיוא טַאהעג תונמחר סיורג בָאה ךיא ןוא -- ,ךיז רעביא ןעגנערב
 ,םינּפ ןייז ןיא עז ךיא ןוא ,עירוֿפ ַאזַא ןיא ןײרַא טלָאֿפ רעטָאֿפ ןיימ ןעוו ,לָאמ
 קירעירט רעייז ןיב ןוא םיא ףיוא תונמחר סיורג ךיא בָאה ,טדייל רע זַא
 ,םיא רעביא

 טשינרָאג רימ טסָאה -- ,טגָאזעג ךיא בָאה --- ,עטַאט ,טשינרָאג זיא סע -- ;
 ,ןוטעג ייוו טשינרָאג רימ טסָאה ,ןתמא ןַא ףיוא סע ןיימ ךיא .ןוטעג ייוו

 טלָאװעג ןוא לברַא םייב ןעמונעגנָא םיא ןוא םיא וצ ןעגנַאגעגוצ ןיב ךיא;
 רעד רַאֿפ יו םיא רַאֿפ ןוטעג ייו רעמ רימ טָאה סע םירָאװ ,ןקיאורַאב םיא
 טשרע רע זיא ,ןוטעג סָאד בָאה ךיא יו ןוא .ןעמעלַא זדנוא רַאֿפ יו ,ןעמַאמ
 טָאה ,ךיז ןוֿפ ּפָא פוטש ַא ןבעגעג ךימ טָאה ,סעּכ ןקיטכיר ןיא ןלַאֿפעגנײרַא
 ןיא ץעז ַא ןבעגעג ייז טָאה ,טיורק ןטימ ,ףיב-דנרָאק ןטימ רעלעט יד ןעמונעג
 -רַאֿפ ,דימּת יו ,זיא ןוא לקנעש ןוֿפ טלעג סָאד ןוטעג ּפַאכ ַא טָאה ,דרע'רד
 ,בוטש ןוֿפ ןדנואווש

 טכַאמ רע .טקיאורַאב ,ָאי ,טקיאורַאב ךיז רע טָאה ןָא לָאמסנעד ןוֿפ רָאנ;
 טגָאז רע .ןדיי םייב רָאנ ןֿפױק רימ זַא ,סייוו רע שטָאכ ןלַאדנַאקס ןייק טשינ
 םוק ךיא סָאװ ,םעד רעביא ךיז רע טעוװעקירב לָאמ לייט רָאנ .טשינרָאג ןיוש
 ךימ טֿפור רע .עשידיי ןענייז סעטרבח-לוש עניימ עלַא סָאװ ןוא ןדיי וצ ןײרַא
 םערָאװ ,ןעמוקוצמיײהַא קיטעּפשרַאֿפ ךיא ןעוו ,לָאמ לייט ןוא ,"ןדיי ןוֿפ תרשמ;
 ,ןלַאדנַאקס רע טכַאמ ,ןביוט יד ביל בָאה ךיא ,ןירעה ייב ןייז וצ ביל בָאה ךיא
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 -- .לכיימש ַא טימ ירעמ טגָאז --- ,רענייב יד ןכָארבעגנָא טֹוג לָאמַא רימ טָאה רע

 ךימ טגָאלש רע ןעוו ,ןרַא וצ ןָא טשינ ךימ טבייה סע .טנייוועג טשינ בָאה ךיא

 רימ טֿפַאשרַאֿפ סע ,ביל סע בָאה ךיא .ןדיי טימ ךיז רבח ךיא סָאװ ,רַאֿפרעד

 | | .ןגינעגרַאֿפ

 -- .ןֿפורעגסיױא ןעטיינ טָאה --- ? ירעמ ,וטסטדער ןטײקשירַאנ ַא רַאֿפ סָאװ ---

 ךיד לָאז רעטָאֿפ רעדליוו ןייד זַא ,ביל טסָאה ? ירעמ ,דייר ַא רַאֿפ סָאד ןענייז סָאװ

 ,גנוגערֿפױא ןוֿפ ןּפיל ענייז ףיוא ןגָאלשעגסױרַא שזַא טָאה םיוש ַא --- ?ןגָאלש

 | ,טציא זיב ךיז ןיא ןטלַאהעגנייא סע טָאה רע סָאװ

 ךימ טלָאװ רעטָאֿפ ןיימ ןעוו ,ןיימ ךיא סָאװ ,ײטשרַאֿפ ,טענ ,ײטשרַאֿפ --

 ןגיוא יד לגענ יד טימ םיא ךיא טלָאװ ,ךַאז עטכעלש ַא ןוט רַאֿפ ןגָאלשעג ןעוועג

 לעװ ךיא ןוא ,ךיוא ןוט וצ סָאד רימ ךיז טסולג לָאמ לייט ןוא .טעּפַארדעגסױא

 טגָאלש שרעדנַא רעצעמיא רעדָא רעטָאֿפ ןיימ רעבָא ןעוו .ןוט לָאמַא עקַאט סע

 . ףוֿפרעד האנה ךיא בָאה ,ךַאז עטוג ַא ,ךַאז עטכער ַא וט ךיא לייוו רַאֿפרעד ךימ

 ףרַאדַאב ךיא סָאװ ,סעּפע וט ךיא סָאװ ,םעד רַאֿפ גָאטיײװ ןדייל וצ ביל בָאה ךיא

 קידנרעלקכָאנ ,לדיימ סָאד טגָאז -- ,ןוט וצ טכער ןוא טוג זיא סע סָאװ ,ןוט סע

 ןבעג וצ טימעג ךיז טלָאװ יז יװ ,טגָאז יז סָאװ ,טרָאװ ןדעי קידנגיילרעביא ןוא

 "נקוק ,יז טגערֿפ -- ?טענ ,ךימ טסײטשרַאֿפ וד --- .ןײטשרַאֿפ וצ ןענעטיינ סָאד

 ,םינּפ ןטרעדנואוורַאֿפ סלּפירק םעד ףיוא ,עטשוטנַא ןַא ,קיד

 ,טשינ ךיד ײטשרַאֿפ ךיא ,תונמאנב ,ןיינ ---

 טָאה ןיילַא סוזעי זַא ,רעכיז ןיב ךיא ,סייוו ךיא : ױזַא זיא ,וטסעז ,ךַאז יד ---

 "נַא ץנַאג ןענעקרעד לָאז ךיא ידּכ ,םָארק סרעטָאֿפ ןייד ןיא טקישעגנײרַא ךימ

 טלָאװעג ןיילַא בָאה ךיא סָאװ ,יד טימ ןענעקַאב ךיז לָאז ךיא ידּכ ,ןשטנעמ ערעד

 ןייד ןענעק רעטָאֿפ ןייד לָאז ךיא ידּכ ,ןיימ ךיא ,ביל בָאה ךיא סָאװ ,ןענעק

 ןגיוא יד טלָאװעג רימ טָאה ןײלַא סוטסירק .ןירעה ,לעשַאר ,גניווריוא רעדורב

 ךיא יװ ,םָאוק ןיא רעטָאֿפ ןייד וצ טקישעגניירַא ךימ טָאה רע ןוא --- ןענעֿפעי

 רַאֿפ טלֿפײװצרַאֿפ ױזַא ןענַאטשעג ןיב ךיא ןעוו ,טלייצרעד רעירֿפ ריד סע בָאה

 ,טגָאזעג רימ סָאד טָאה רע ,טלָאװעג סָאד טָאה סוטסירק ,םָארק סרעטָאֿפ ןייד

 ןוֿפ לסיב ַא ןדייל וצ טוג זיא סע .ָא -- ןוא ,טוג זיא סע זַא ,סייוו ךיא ןוא

 | .!ןגעװ סוטסירק

 זַאה ,שטנעמ ַא טסיב וד .ןסוזעי ורוצ זָאל ? ירעמ .,ןייא ריד טלַאֿפ סָאװ ---

 םעיײרֿפ ַא ןיא טסבעל ,לדיימ רענַאקירעמַא ןַא טסיב ,עדרעווטסבלעז טסָאה וד

 ?ןגעוו סעסוטסירק ןוֿפ רָאג ןדייל וצ ? דייר ַא רַאֿפ סָאד ןענייז סָאװ זיא ,דזנַאל

 ןיימ טימ ביל סע בָאה ךיא ,ביל סע בָאה ךיא ,ריד גָאז ךיא .ָאי ,טענ ,ָאי ---

 ןוֿפ ןדייל וצ סיז ױזַא ,טוג ױזַא זיא סע .ןבעל-ןוא-בייל ןיימ טימ ,ץרַאה ץנַאג

 ,זַאטסקע ןיא ןגיוא יד טכַאמרַאֿפ ןוא לדיימ סָאד טגָאז --- ,ןגעוו סעסוטסירק

 -- יךיז ןגיילרעביא לייוו רעגנַאל ַא ךָאנ ןעטיינ ּפָא ךיז טֿפור --- ,ירעמ ,עז --

 רַאֿפ ןבעל ןייק טשינ זיא סע .עטכישעג עקירעיורט ַא טלייצרעד רימ טסָאה וד

 .ןָא טשרע טסבייה וד ,גנוי טסיב וד .םונהיג ַא זיא םייה ןייד ,םייה רעד ןיא ריד

 סוטסירק 1 ןסוטסירק רַאֿפ ןדייל טסליוו וד זַא ,רעטרעוו ַא רַאֿפ סָאד ןענייז סָאוװ

 סוטסירק .סוטסירק תמאב זיא רע ביוא ,םיא רַאֿפ ןדייל לָאז ןעמ זַא ,טשינ ליוו

 ןוא ןבָאה ביל ןוא ןוט סטוג ,ןייז ײרֿפ ,ןייז ךעלקילג ןלָאז ןשטנעמ זַא ,ליוו

 טָאה סוטסירק סָאװ !סייוו ךיא .ןרעדנַא םעד רענייא ןריטקעּפסער ןוא ןעווענַאש

 "סעט םעיינ םעד טנעיילעג בָאה ךיא .דיי ַא ןיב ךיא שטָאכ ,ליוו ןוא טלָאװעג

 ןבָאה סָאד .סענָאנ ענייד יװ טקנוּפ ןבעל ןייז ןוא ערעל ןייז ןעק ןוא טנעמַאט
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 .םיא רַאֿפ ןדייל טסלָאז וד זַא ,ליוו סוטסירק זַא ,טדערעגנייא סענָאנ ענייד ריד
 -ַאר ,ףױלטנַא ,ירעמ ,ףױלטנַא .ןדייל טשינ לָאז שטנעמ ןייק זַא ,ליוו סוטסירק
 טסלָאז וד סָאװ ,ןיֿפעג ,ךוז .לעטש ַא ןָא םענ ,רָאי ןצכעז טלַא טסיב .ךיז עוועט
 וצ ,טייוו רעייז ,טייו -- טנגעג רעד ןוֿפ סױרַא ךיז יצ ןוא ,ןעניֿפעג טשינ
 טשינ ךיז ןכער .ןיילַא ריד ןוֿפ ,ךיז ןוֿפ ןבעל סָאד ןָא בייה ,ןשטנעמ עדמערֿפ
 ,םונהיג ַא טסָאה ,םייה ןייק טשינ טסָאה וד ,םייה ןייד טימ ,ןרעטלע ענייד טימ
 טסליוו וד .ןגעוו סעסוטסירק ןוֿפ ןדייל סָאד --- סױרַא ּפָאק ןוֿפ ךיז גָאלש ןוא
 ? ירעמ ,ריטסַאנָאמ ַא ןיא ןייג וצ טשינ ךָאד טסנַאלּפ וד ,ענָאנ ַא ןרעוו טשינ ךָאד

 ןבעל סָאד ביל בָאה ךיא ןוא -- ןבעל ליוװ ךיא ! ןיינ ,ָא ,טענ ,ןיינ ,ָא --
 -ןוא-טכַא רעד ףיוא ָאד ,ָאד ןביילב ךיא ליוו רַאֿפרעד ןוא ,ןבעל וצ טוג זיא סע
 ןיימ ןוֿפ טשינ ,ןיינ ,ןגעוו סנרעטלע עניימ ןוֿפ טשינ -- ,סַאג רעטסקיצרפֿפ
 בילוצ רָאנ ,ןיינ .רעטסעװש ןוא רעדירב עניימ בילוצ טשינ ,ןגעוו סרעטומ
 !ןביילב ָאד ליוו ךיא ,שרעדנַא סעּפע רָאג בילוצ ,שרעדנַא סעּפע

 ! ריד רַאֿפ םונהיג ַא ךָאד זיא ָאד ? סָאװ בילוצ ? ירעמ ,סָאװ בילוצ רעבָא ---
 טימ קידנקוק ,לדיימ סָאד טגָאז -- ,טענ ,טבילרַאֿפ ןיב ךיא לייוו ,לייוו ---

 "על יו ךיז ןגעװַאב ןפיל עריא ןוא ,לּפירק ןֿפױא ןגיוא עטבילרַאֿפ עקידנטעב
 ,ךיז ןכַאמרַאֿפ ןוא ךיז ןענעֿפע ,ןעגנַאלש עקידעב

 ,טייקטיור טימ ןרָאװעג ןסָאגַאב זיא םינּפ ןייז .רעווש טמעטָאעג טָאה ןעטיינ
 ,ןעלקניֿפ ןבױהעגנָא ןבָאה ןגיוא ענייז ךיוא

 ,ּפָא ךיז טקַאה ןוא רע טלמַאטש --- .ירעמ ,טוג זיא סָאד ? טבילרַאֿפ --
 לייוו רערעגנעל ַא ךָאנ ירעמ טגָאז -- ?ןעמעוו ןיא ,ןסיוו טשינ טסליוװ --

 ,ןטרַאװ
 ,לכיימש ןרעטיב ַא טימ ןעטיינ טגָאז -- ,קסע ןיימ טשינ זיא סָאד --
 ךיילג םיא טקוק ןוא ירעמ טגָאז -- ,טענ ,ריד ןיא טבילרַאֿפ ןיב ךיא --

 .טײקכערֿפ רעקיצרַאהנֿפָא טימ ןיירַא ןגיוא יד ןיא
 .רעטכעלעג ןוֿפ עמזַאּפס ַא ןיא סיוא טכערב רע ןוא -- ? רימ ןיא ---
 !ןבָאה ביל קידנעטש ךיד לעװ ןוא ביל ךיד בָאה ךיא ! ריד ןיא ,טענ ,ָאי --

 סיוש ןייז ןיא ּפָאק ןטימ ןלַאֿפעג זיא ירעמ ןוא -- !טענ ,ךיד רעטעגרַאֿפ ךיא
 ןףרערט ןוא ןשוק טימ טקעדַאב טנעה עטמיילעג ענייז טָאה ןוא

 טימ ןעטיינ טמורב !טשינ ףרַאדַאב ןעמ ,ירעמ ,טשינ ףרַאדַאב ןעמ --
 עטריזילַארַאּפ ענייז ןעמענוצקעװַא קיטכעמנָא ,רעװַאג ןוא םיוש ליומ ןלוֿפ ַא
 ,ןּפיל ןוא ןגיוא עטכיײֿפ-סייה עריא ןוֿפ טנעה

 ,ןעגנַאגעג זיא רע זַא ,טמולחעג ןענעטיינ ךיז טָאה טכַאנ יד
 ,ןֿפָארטעג םיא טָאה טיײהקנַארק יד טניז .סיינ ןייק ןעוועג טשינ זיא אֿפוג סָאד

 ,ןייג ןימ רעדנַא ןַא ןעוועג סע זיא לָאמ סָאד רָאנ ,ןייג טנָאקעג םולח ןיא רע טָאה
 ; ןייג וצ רעוו ;םיא טיינ סע זַא ,ןזיוועגסיוא םולח ןיא םיא ךיז טָאה טציא זיב

 ןייז ךיוא לָאמַא ,רעטָאֿפ ןייז -- לָאמ רעדנַא ןַא ,שטיװָאנַאזַאכ ר"ד סע זיא לָאמַא
 רעביא ןעייטש ייז ,לוקס'יַאה רָאיניס ןוֿפ ,ןַאמסקילג ר"ד ,טניײרֿפ ןייז ,רערעל
 ,ךָאד סייוו רע .ןייג ןָאק רע זַא ,ןזייב טימ ןוא ןטוג טימ ןייא םיא ןדייר ןוא םיא
 קינייװעניא ,םיא ףיוא טיינעגנָא רָאנ ןענייז סיֿפ ענייז .סיֿפ ןייק טשינ טָאה רע זַא
 -עגנָא רָאנ ,רענייב ןייק ,ןלוקסומ ןייק ,טיוה ןוא שיײלֿפ ,ליוה ייז ןענייז רעבָא
 ,עקלַאיל ַא ןוֿפ סיֿפ יד יװ ,ץלָאה ןוֿפ ץכעגעז טימ ,סעטַאמש-שײלֿפ טימ טּפָאטש
 ,ייז ףיוא ןלעטש ךיז ןוואורּפ רע טעװ םיוק -- ,רעּפרעק ןייז ףיוא ןעגנעה ייז
 ןלעטשֿפױא םיא ןליוו ןשטנעמ יד ןוא .םיא רעטנוא ןכערברעטנוא ךיז ייז ןלעוו
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 טָא ןוא -- ןיײלַא רעביא םיא ןזָאל ייז ןוא ,סיֿפ- עקלַאיל עטקַאהעגּפָא ענייז ףיוא
 ,לַאֿפ ןיא ףיוא ךיז טּפַאכ רע ןוא ,טלַאֿפ ןוא רע טלַאֿפ

 רעװ םולח ןיא םיא טָאה סע ןעוו ,ןלַאֿפעג קידנעטש רע זיא טציא זינ
 לייוו ,ןלַאֿפ ןיא ןעוועג טוג םיא זיא סע ןוא .סיֿפ יד ףיוא ןלעטשֿפױא טוואורּפעג
 זיא רע ןעוו ,ןלַאֿפעג ששינ רע זיא רעבָא לָאמ סָאד ,ןלַאֿפ טלָאװעג טָאװ רע
 .ןלַאֿפעג טשינ ןוא ןענַאטשעג ,סיֿפ יד ףיוא ןענַאטשעג

 ,םעד רעביא טרעדנואוועג טשינרָאג ךיז טָאה רע סָאװ ,זיא רעדנואוו רעד ןוא
 רע זַא ,םולח ןיא ןסעגרַאֿפ טַאהעג ןצנַאג ןיא רָאג טָאה רע .ןייטש ןָאק רע סָאװ
 ןסעגרַאֿפ טָאה רע .ןייג טשינ ןָאק ןוא ןייטש טשינ ןָאק ןוא סיֿפ ןייק טשינ טָאה
 ...ןייג טלָאװעג טָאה רע לייוו ,ןלַאֿפ וצ

 רשֿפא ןוא ,ךייט ַא יב ,דלַאװ ַא ןיא ןעוועג זיא רע זַא ,טמולחעג טָאה רע
 רעדָא ,ךייט רעד :ענדָאמ רָאנ .םי גערב םייב ,דנַאליײא-ינוק ןיא ןעוועג סע זיא
 רעד .םָארק רעד רעביא ,בוטש ןיא ייז ייב ןענוֿפעג ךיז טָאה ,םי גערב רעד
 ,בוטש ןיא ,ןביוא ןוא -- ,םָארק ןיא ,ןטנוא ןעוועג ןענייז רעטומ יד ןוא רעטָאֿפ
 ןוא .גערב םייב ןירעמ טימ ןיײלַא ןעוועג זיא רע ןוא .םי גערב רעד ןעוועג זיא
 לייו ,טמעשעג טשינ ךיז טָאה רע ןוא ,טעקַאנ ןצנַאג ןיא ,טעקַאנ ןעוועג זיא רע
 ,דניק ןיילק ַא יװ ןוא .רענעסקַאװרעד ַא יא ,דניק ַא יא ךיילגוצ ןעוועג זיא רע

 ןייז רעביא טשינ ךיז טמעש ירעמ סָאװ ,טרעדנואוועג טשינ רָאג ךיז רע טָאה
 ןָאק סָאװ ,דניק ןיילק ןֿפלָאהַאבמוא ןַא ןיב ךיא זַא ,ךָאד טניימ יז, : טײקטעקַאנ
 ןוא -- ,ןעטיינ ןיב ךיא זַא ,ןסקַאװרעד ןיב ךיא זַא ,טשינ סייוו יז .ןייג טשינ
 ,טעקַאנ ןיב ךיא זַא ,עז ךיא יו טשינ טעז יז רָאנ ,טעקַאנ ךימ טעז יז יוװ ,יז עז ךיא
 ,"דניק ןיילק ַא ןיב ךיא זַא ,טניימ יז לייוו

 טמעשרַאֿפ ףיט ,טמעשירַאֿפ ,טקידיײלַאב טליֿפרעד ךיז רע טָאה לָאמַא טימ ןוא
 טכוזעג טָאה רע .דניק ןֿפלָאהַאבמוא ןיילק ַא רַאֿפ םיא טלַאה יז סָאװ ,םעד רעביא
 ןענייז רעדיילק ענייז שטָאכ ןוא ןןלעטשרַאֿפ וצ טײקטעקַאנ ןייז סעּפע טימ
 ידּכ .,,,גנילצולּפ ןוא ,ןגנַאלרעד טנָאקעג טשינ ייז רע טָאה ,םיא ןבעל ןגעלעג
 רע זַא ,ןזייווַאב ךיוא ריא ןוא ריא ןוֿפ טײקטעטַאנ ןייז טימ ךיז ןטלַאהַאב וצ
 רע טָאה ,ןעטיינ ,ןעטייג ןעטייג זיא רע רָאנ ,דניק ןיילק ןייק רעמ טשינ זיא
 ןצנַאג ןיא רָאג טָאה רע ,ענדָאמ --- ,סיֿפ יד ףיוא בייה ַא ןבעגעג ךיז לָאמַא טימ
 טירט רָאּפ ַא טכַאמעג טָאה רע ןוא -- ,ןייטש טשינ ןָאק רע זַא ,ןסעגרַאֿפ
 ,ןייג ןָאק רע זַא ,ןזײװַאב וצ ריא רָאנ ,ןייגוצקעװַא טשינ ,ןיינ .ריא ןוֿפ ןײגוצּפָא
 -קרעמ סָאד רָאנ .ןעגנַאגעג זיא ןוא ןענַאטשעג זיא רע ןוא .ןסקַאװרעד זיא רע זַא
 סָאװ ,םעד רעביא טמעשרַאֿפ טשינרָאג ךיז טָאה יז סָאװ ,ןעוועג זיא עטסקידרעוו
 ,ןייג ןוא ןייטש ןָאק רע סָאװ ןוא ,דניק ןייק טשינ ,םענעסקַאװרעד ַא םיא טעז יז
 ןוא םיא וצ טלכימשעג ,ןגיוא עמערַאװ עריא טימ םיא וצ טקוקעג טָאה יז
 .גנוטכַא ביג ךיא ןכלעוו ףיוא ,לרעדירב ןיילק ןיימ טסיב וד ,טענע :טגָאזעג
 רָאג ךָאנ ךָאד טסיב וד ?טעקַאנ ךיד ןעז וצ ןעמעש ךיז ךיא לָאז סָאװ רַאֿפ
 ןגָאלש טנָאקעג יז טלָאװ רע ."ביל ךיד בָאה ךיא !טענ רעניילק ןיימ ,דניק ַא
 ױזַא ריא וצ ןעגנַאגעגוצ זיא ןוא -- סעּכ טימ לוֿפ ןרָאװעג זיא רע .רַאֿפרעד
 *! טנעדוטס-שזדעלַאק ַא ,ןעטיינ ןיב ךיא ,עז ,ַאנ; :טעקַאנ ןענַאטשעג זיא רע יו
 -מורָא םיא טָאה יז .טײקטעקַאנ ןייז רַאֿפ טמעשעג טשינ ץלַא ךיז טָאה יז רָאנ
 ַא יװ ױזַא ןוא דניק ַא יו ױזַא -- סיוש ריא ןיא םיא ןטלַאהעג ןוא ןעמונעג
 .ייןעװעג טוג םיא זיא סע ןוא .םענעסקַאװרעד
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 עיצקַאער עטשרע יד .ןטסגנַא ןיא טּפַאכעגֿפױא ךיז טָאה ןַאמרעגנֹוי רעד
 ףיוא זיא ,גרַאב-ןזיר ַא יו ,קערש עקיזיר ַא .קערש -- ןעוועג זיא םולח ןֿפױא
 ןייז ןליֿפרעד ןביוהעגנָא לָאמַא טימ טָאה רע .טקירדעגוצ םיא ןוא ןלַאֿפעג םיא
 -גיא רָאנ .ףיורעד ןרָאװעג טסואווַאב טציא טשרע טלָאװ רע ךיילג ,בצמ ןצנַאג
 רעניד ַא םיא ןיא ןטכייל ןביוהעגנָא ךיוא טָאה ,טסגנַא ןוא קערש טימ םענייא
 ןסיוו טלָאװעג טשינ רעדָא ,טסואוועג טשינ טָאה רע סָאװ ,סעּפע ןוֿפ לַארטש
 ןעוועג זיא רע זַא ,לַאער ױזַא ןעוועג זיא םולח רעד ...סנױזַא זיא סע סָאװ
 טָאה סע .ערדלָאק רעד רעטנוא סיֿפ יד טכַאנייב טגעֹװַאב טָאה רע זַא ,רעכיז
 יד טכַאנ רעד ןטימ ןיא טרעדנעעג טָאה רע זַא ,ןזיוועגסיוא וליֿפַא םיא ךיז
 ,טעב טייז רערעדנַא רעד ףיוא ךיז טניֿפעג רע זַא ,רעּפרעק ןייז ןוֿפ עיציזַאּפ
 טיירדעגסיוא וליֿפַא זיא רע זַא ,טגײלעגקעװַא םיא טָאה רעטָאֿפ רעד ואוו טשינ
 | | ,טייז ַא ףיוא בלַאה

 ןיא וליֿפַא לָאז רע זַא ,סיורג"וצ ןעוועג זיא המיא יד זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ סע
 -עבעלרעביא ענייז ןוֿפ עיצַאיצָאסַא יד רעבָא ,סיֿפ יד ןגעװַאב וצ ןגָאװ קנַאדעג
 -ֿפַאהרָאװ ריא טימ םיא ןיא ןעגנולקעגּפָא ,סנַאנָאזער ַא יו ,טָאה םולח ןיא ןשינ
 ּפָא ךיז טֿפור סָאװ ,גנַאלק ַא יו ךיז ןיא םולח םעד טליֿפעג טָאה רע ...טייקיט
 ,קיזומ רעקידנעיײיגסיוא רעטייוו ַא ןוֿפ ָאכע ןַא ןיא

 -השמ ןעוו ,רעטעּפש ןעשעג רעבָא זיא עטסכעלקערש סָאד ןוא עטסגרע סָאד
 .ןקָארשרעד ךיוא ךיז רע טָאה ,םיא ןֿפלעה וצ בוטש ןיא ןעמוקעגניײרַא זיא ףלָאװ

 בָאה ךיא יװ שרעדנַא טסגיל וד ?ןתנ ,טיירדעגרעביא ךיד טָאה רעוו ---
 ,טגײלעגקעװַא ךיד

 ,טגָאזעג ןעטיינ טָאה --- ,עטַאט ,עיזַאטנַאֿפ ןייד ןיא ---

 -קעװַא ,טנװֶָא ןדעי יוװ ױזַא ,ךיד בָאה ךיא זַא ,רעבָא ךָאד סייוו ךיא --
 !ןיירַא רָאנ םוק ,הרובד ,הרובד .טעב ןוֿפ דנַאר םייב טגיילעג

 ? ןעשעג זיא סָאװ --- ,לעווש רעד ףיוא הרובד טמוק -- ?ןעשעג זיא סָאװ --
 !סױרַא המשנ יד רימ ךָאד טסמענ ,רימ גָאז

 ןֿפור ךיילג רימָאל .טעב ןיא ןיילַא טכַאניײב טיירדעגרעביא ךיז טָאה ןתנ --
 ,שטיוװָאנַאזַאכ ר"ד

 טסָאה ,ױזַא רָאנ ךיז טכַאד ריד .ורוצ ךימ זָאל ,ךיד טעב ךיא ,עטַאט ---
 ,טגײלעגקעװַא ױזַא ךימ

 ,טשינ זַא ,ךָאד קנעדעג ךיא רעבָא --

 ןילַא ןיוש ,ךעבענ ,ךיז ןָאק רע יו ,טגָאזעג סנייטש'מ !ייג ןיוש ייג --
 ןיימ ,ןייא ,ךעבענ ,ךיז טסדער ? ןעיירדסיוא ןיילַא ךיז ןָאק ןייטש ַא !ןעיירדסיוא
 טָאה -- ןבעל רעזדנוא ןוֿפ טשער םעד ףיוא רערעזדנוא זיא ךָארב רעד .ןַאמ
 ,ץכערק ַא טימ טגָאזעג הרובד

 קילב ןייז ןיא .רעטָאֿפ ןֿפױא ןגיוא עקידנטעב טימ טקוקעג טָאה לּפירק רעד
 ענעֿפרָאװעג דסח סטָאג ףיוא ,ענעֿפלָאהַאבמוא ,עשירעכערבצרַאה סָאד ןגעלעג זיא
 :רעטרעוװ יד ןיא טקירדעגסיוא ךיז טָאה סע סָאװ ,היח רעמוטש רעד ןוֿפ ךיז-ןטעב

 ...ךיד טעב ךיא ,עטַאט --

 ,תונמחר ַא ךָאד זיא סע ? ךָאנ םיא וטסקינייּפ סָאװ ---

 ןעמונעג ךיז ,ץרַאה ןייז טמעלקרַאֿפ טָאה סָאװ ,גָאטייװ ַא טימ טָאה ףלָאװ-השמ
 ,ןוז ןטלּפירקעג ןרַאֿפ ןוט טֿפרַאדַאב טָאה רע סָאװ ,ןוט קידנגייוושליטש

2 



 -ירֿפ ןשירֿפ ריא טימ ןענעטיינ וצ ןעמוקעגניירַא זיא ירעמ ןעוו ,רעטעּפש
 ;לכלוק ןקידנעגנילק ריא טימ ןוא םינּפ םעניילק ריא ףיוא לכיימש ןקידנ:גרָאמ

 -- !טענ ,ָאלעה ---
 ; ןֿפורעגנָא ךיז ,ריא ףיוא ןקוק וצ טשינ ,רע טָאה
 ,ןײלַא ךימ זָאל ,ירעמ ,ךיד טעב ךיא ---
 ? סָאװ רַאֿפ ---
 ...ךיד טעב ךיא ,ןײלַא ךימ זָאל ---
 לדיימ סָאד זַא ,טעבעג קידגסיײר-ץרַאה אזַא ןגעלעג זיא "ךיד טעביכ, ןייז ןיא

 -רַאֿפ יז טָאה ןגיוא עטכיײֿפ-ןרערט טימ ןוא --- ןייטשרעדיװ טנָאקעג טשינ טָאה
 ,בוטש סנקנַארק םעד טזָאל

 ,סיקסווָאדיװַאד יד ןוֿפ בוטש רעד םורַא טײרדעגמורַא ךיז טָאה לדיימ סָאד
 יז טעװ ןעמ זַא ,טניימעג ,בלעוועג ןרַאֿפ ךעלּפערט יד ףיוא ןענַאטשעג זיא
 "גורַא ןענעטיינ טָאה ןעמ ןעוו ,סנטייוורעד ןוֿפ ןענַאטשעג זיא יז ,ןֿפורֿפױרױַא
 יז ןעוו ,לָאמ ןדעי רָאנ ,ןוז רעד ףיוא טצעזעגקעװַא ןוא לוטש ןיא טריֿפעגרעט
 ןגיוא יד טכַאמרַאֿפ רע טָאה ,לּפירק םוצ ןרעטנעענרעד ךיז טוואורּפעג טָאה
 ,ןייצ עגנוי עסייוו ענייז קידנזײװסױרַא ,ןּפיל יד טנֿפעעגֿפױא ןוא

 ףיוא ןעגנַאהעג .זיא סָאװ ,"ךיד טעב'כ, יירשעגסיוא םעד טרעהעג טָאה ירעמ
 .טרעטייוורעד ךיז טָאה יז ןוא --- ןּפיל ענעמונעגרעדנַאנוֿפ ענייז

 טָאה רענייק ןוא -- ךיז ןוֿפ סנטייוורעד ןוֿפ ןטלַאהעג ןעטיינ יז טָאה ױזַא
 ,הביס יד טסואוועג טשינ
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8 
 "וינ ןשיּפיט ַא ןיא גנוניואוו ןייז ןוא םָארק ןייז טַאהעג טָאה ףלָאװ-השמ

 ןשטיוועלעומש טימ ,"לקנָאפ םוצ טרעהעג טָאה סָאװ ,זיוה-טנעמענעט רעקרָאי
 -ֿבעטניה ַא טימ םָארק .יד ,סנטשרע .,ןעמונרַאֿפ טָאה רע .רעטלַאװרַאֿפ ַא רַאֿפ
 זיא ןטסַאק-זייא רעסיורג ַא : רעלכיײּפש ַא רַאֿפ ןרָאװעג טצונַאב זיא סָאװ ,בוטש
 טרירַאּפערּפ םיא ףיוא טָאה ףלָאװ-השמ סָאװ ,שיט רעגנַאל ַא :ןענַאטשעג טרָאד
 ףיוא ,ןוויוא רעניילק ַא ; ןבלַאז ײלרעלַא טימ ךעלקיאָאלס עטכַאמעג-שימייה ענייז

 טָאה רע סָאװ ,גרַאװנסע סָאד טמערַאװעגנָא רעדָא טכָאקעג טָאה רע ןכלעוו
 ןיא סָאװ ,רעלעק ַא ןעגנַאגעגטימ ןזיא םָארק רעד וצ .םָארק ןיא טֿפױקרַאֿפ
 ענענָאטרַאק ,סנטסַאק טימ ,סעקרעגוא ערעיוז רעסעֿפ טימ ןעוועג טלעטשרַאֿפ
 ןַא ןענַאטשעג רעלעק ןיא זיא ,םעד ץוחַא .תורוחס ענעגײלרַאֿפ ןוא ןעלטכַאש
 טלעטשעגניײירַא טָאה ,גניווריוא ,ןוז רערעגניי רעד סָאװ ,לטעב ןגָאלשעגֿפױא
 רעלעק םעד רע טָאה ,זיוה סרעטָאֿפ ןייז ןיא טֿפַאשגנע ןוֿפ דיירסיוא ןטימ : ןיהַא
 ןגנערטש סרעטָאֿפ םעד ןדיימוצסיוא ידּכ ,ריטרַאװק-ףָאלש ןייז רַאֿפ טכַאמעג
 טָאה רעלעק רעד .םייהַא טכַאניב טעּפש טמוק רע ןעוו ,םיא רעביא לָארטנָאק
 ,ןשמַאה יד רַאֿפ ,הרוחס-טינש ןייז רַאֿפ רעגַאל ַא יו ןגניווריוא טנידעג ךיוא
 ץנַאג ַא ,לוקס-קילבָאּפ טקידנעעג טָאה רע טניז ,ןָא טימרעד טלַאה רע סָאװ
 רעד ןוֿפ קרַאמ-טרַאקשוּפ םעד ףיוא לעטש "רעשהבנג, ַא ייב לדנַאה םענעֿפָא
 -ַאֹּפ ַא ןעוו ,טרָא וצ טרָא ןוֿפ *םָאוק/ ןייז קידנגָארטרעבירַא ,וינעווע רעטשרע
 ,ךיז טזייוװַאב טנַאיציל

 ןבָאה פערט יילרעייווצ .קָאטש ןטשרע ןֿפױא ןענוֿפעג ךיז טָאה גנוניואוו יד
 ןלעקנוט םענײמעגלַא םעד ןוֿפ ּפערט עכיוה יד ץוחַא : גנוניואוו רעד וצ טריֿפעג
 ףלָאװ-השמ סָאװ ןוא ןיוה ןיא םינכש עלַא רַאֿפ טנידעג ןבָאה סָאװ ,רָאדירָאק
 -לעיצעּפס ןבָאה ,ייז טימ טצונַאב ךיז סָאװ-קיצניװ ןבָאה עילימַאֿפ ןייז טימ
 ,גנוניואוו סֿפלָאװ-השמ וצ םָארק רעד ןוֿפ טריֿפעגֿפױרַא ּפערט עטיובעגנייא

 ייווצ ענייז סָאװ ,רעמיצ:-טנָארֿפ ןסיורג םעד ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא גנ'וניואוו יד
 טָאה ,ןרעוו קנַארק סנוז םעד טניז .סַאג רעד וצ ןעגנַאגעגסיױרַא ןענייז רעטצנעֿפ
 ןֿפָאלשעג רע זיא ןיילַא ןוא -- רעמיצ:טנָאוֿפ םעד ןבעגעגּפָא םיא ףלָאװ-השמ
 לטעב ןייז טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה רע רעדָא טעב סנוז םייב עגָאלדָאּפ רעד ףיוא
 טשינ ,רעטצנעֿפ ןייק טשינ טַאהעג טשינ טָאה סָאװ ,"רעמיצ ןדנילב, םעד ןיא
 ןוא ןטשרעדָאֿפ םעד ןשיוצ ןגעלעג זיא רעמיצ עדנילב סָאד ,רעיצ-טֿפול ןייק
 ,רעמיצ ןטשרעטניה םעד

 -עגסױרַא ןיא סָאװ ,רעטצנעֿפ ַא טַאהעג ָאי טָאװ רעמיצ עטשרעטניה סָאד
 .יוה:טנעמענעט רעדנַא ןַא ןוֿפ טנַאװ רעטשרעטניה ַא וצ ,ףיוה םוצ ןעגנַאג
 טרעהעג טרָאד ךיז טָאה סע ןוא -- רעטצנעֿפ ַא וצ טגנַאלרעד טָאה רעטצנעֿפ ַא
 ןיא טכָאקעג טָאה ןעמ סָאװ ,גרַאװנסע םעד ןוֿפ קנַאטשעג רעד ןוא ךורעג רעד
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 ,רעדניק ןוֿפ תולוק יד ןגָארטױעד ךיז ןבָאה ךורעג ןטימ ןעמַאזוצ ,ןבוטש עדמערֿפ
 -טשינ זיא ןעמ .בייוו ןוא ןַאמ ןשיווצ תוללק יד ,ןשטנעמ-בוטש ןוֿפ יירעגירק סָאד
 -הנכש רעד ןיא ןוטעגּפָא ךיז טָאה סע סָאװ ,גנידצלַא ןוֿפ ןעוועג תודע קידנליוו
 -עגוצ ױזַא ןיוש ןענייז ,טניואוועג ָאד ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד רָאנ .בוטש רעש
 ,ןבוטש עדמעוֿפ יד ןוֿפ ןוט-ןוא-ןֿפַאש םעד וצ ןוא תולוק יד וצ ןעוועג טניואוו

 טקנוּפ ,ןוטעגּפָא ןטרָאד ךיז טָאה סע סָאװ ,טכַאמעגסיוא טשינ ייז טָאה סע זַא
 ןבָאה סע רעדיילק עטלַא רעדָא שעוו ַא רַאֿפ סָאװ ,טרַאעג טשינ ייז טָאה סע יװ
 ןוֿפ ןגיוצעג ךיז ןבָאה סָאװ ,קירטש יד ףיוא טרעטֿפולעג רעדָא טנקירטעג ךיז
 ,רעטצנעֿפ וצ רעטצנעֿפ

 "עט םעד ןיא לקניוו ןגייא ןייז טַאהעג טָאה רעניואוונייא יד ןוֿפ וערעדעי
 ,טכַאלעג ןעמ טָאה בוטש ןייא ןיא .ןבעל ןגייא ןייז ךיז טבעלעג ןוא זיוה-טנעמענ
 טלַאשעגסױרַא טָאה רעטצנעֿפ ןייא ןוֿפ .טנייועג ןעמ טָאה רערעדנַא רעד ןיא
 סָאד טרעהעג ךיז טָאה ןטייווצ ַא ןוֿפ ,ןָאֿפַאמַארג ַא ןוֿפ שרַאמ רעשירייא ןַא
 -גייא יד ןוֿפ ןעמעוו זיא ,קלָאֿפ רָאּפ ַא ןוֿפ יירעגעלש וליֿפַא רעדָא יירעגירק
 סנכש ןוֿפ ןעמוקעגסױרַא זיא סָאװ ,שיורעג רעד ןעוועג ןלעֿפעג טשינ רעניואוו
 -ניא ןַא ןוֿפ רעעזוצ ַא ןייז וצ טגײלעגֿפױא ןעוועג טשינ זיא רע רעדָא ,בוטש
 חיר םעד ןעמעטָאוצנייא ןעוועג טגיינעג טשינ זיא רע רעדָא ,ענעצס-עביל דעמיט
 ןוֿפ רעטצנעֿפ סָאד טקַאהרַאֿפ רע טָאה ,שיֿפ עשידיי ןוֿפ רעדָא ץכעקעג-ריזח ןוֿפ
 -לעהַאב רעד ןיא ךיז ןטלַאהַאבסיױוא ןוא גנַאהרָאֿפ םעד טזָאלעגּפָארַא ,בוטש ןייז
 ,"סָאלש; םענעגייא ןייז ןוֿפ שינעט

 ןטשרעדָאֿפ ןוֿפ רענעלק לסיב ַא ןעוועג זיא סָאװ ,רעמיצ עטשרעטניה סָאד
 רַאֿפ ץַאלּפ-למַאז רעד ןעוועג זיא ,רעמיצ ןדנילב םעד ןוֿפ רעסערג לסיב ַא ןוא
 סָאװ ,עילַאב-שַאוװ יד ,ןוויוא:ךיק רעד ןענוֿפעג ךיז טָאה טרָאד ,עילימַאֿפ רעד
 רעד .ןטסַאק-זייא רעד ,רעטסעמיזַאג רעד ,ענַאװ ַא רַאֿפ ןעניד גָאטנוז טגעלֿפ
 ,ןעגנַאהרָאֿפ טימ ןעגנַאהרַאֿפ ,עֿפַאש-טנַאװ ַא ןיא .םורַא ןלוטש טימ שיט-ךיק
 רעטלַא ןַא רַאֿפ.לטעב עטגײלעגנעמַאזוצ סָאד טלעטשעגקעװַא ןענַאטשעג זיא
 טָאה סָאװ ,"רעדרָאב,-טכַאנ ַא רַאֿפ רָאג רעדָא דניק קירעביא ןַא רַאֿפ ,ןעמַאמ
 ,טלעג-הריד סָאד ןלָאצ ןֿפלָאהעג

 ַא רַאֿפ ייס ,רעמיצ-סע ןַא רַאֿפ ייס טנידעג טָאה רעמיצ עטשרעטניה סָאד
 ןטנוװָא-רעטניוו יד ןיא ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז עילימַאֿפ יד זיא טרָאד .רעמיציטסַאג
 ,ןטיײצלָאמ-עילימַאֿפ יד ןרָאװעג טעװַארּפעג ןענייז טרָאד ;ןוויוא-ךיק םעד ייב
 ,טניײרֿפ ןוֿפ ןעמוקֿפױנוצ עמיטניא יד ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ןענייז טרָאד

 -תיב ַא רַאֿפ טנידעג ךיוא רעמיצ עטשרעטניה סָאד טָאה ןֿפלָאװ-השמ ייב
 ןייז ןטלַאהעגּפָא סנגרָאמירֿפ עיורג יד ןיא רע טָאה טרָאד .הליֿפּת-תיב ןוא שדרדמ |

 טייצ טָאה רע ןעװ ,לָאמַא ,שמוח השרּפ ןייז טנרעלעג ,טָאג טימ ואוועדנַאר
 ןוא ,ןענעװַאד ךעלגעט ןייז טכירעגּפָא רע טָאה טרָאד ; תוינשמ קרּפ ַא ,טַאהעג
 .שיט-תבש ןייז --- סטכַאנ-וצ-גָאטײרֿפ

 ןסעגרַאֿפ טשינ ךיז טָאה ןעמ יװ ,ךָאװ עצנַאג ַא ןעוועג טשינ זיא סע סָאװ
 ןוא טעברַא ןוֿפ טײטשַאב סָאװ ,המהב ַא ןוֿפ ןבעל ַא טריֿפעג ןוא טֿפעשעג ןיא
 -נגעק ןוֿפ שטיוועלעומש ןוא טכַאנרַאֿפ גָאטײרֿפ ןעמוקעג זיא סע ןעוו --- ,ןסע
 וצ ןגירשעגרעבירַא ןוא לבלעוועג-ןקישט ןייז טקַאהרַאֿפ טָאה סַאג רעד רעביא

 טָאה רע .טלעטשעגּפָא ךיז ףלָאװ-השמ טָאה -- *!טעּפש טרעוו סע; : ןֿפלָאװ-השמ

 ןטכירּפָא ךייה רעד ןיא ףױרַא זיא ןוא םָארק ןייז ןוֿפ ןריט יד טקַאהרַאֿפ ךיוא
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 ןעגנערבוצניירַא םיא רַאֿפ סױארָאֿפ ןעגנַאגעג ןעוועג ןיוש זיא הרובד .תבש ןייז
 ,ןיירַא בוטש ןיא תבש םעד

 ,ךעלרעטכייל ענעשעמ יד ןיא טכיל ענעדנוצעגנָא יד ייב ,סטכַאנוצ-גָאטײרֿפ
 יד ,טייצלָאמ ןקידתבש םעד ןטכירּפָא ןעמַאזוצ תחּפשמ סֿפלָאװ-השמ ךיז טמוק
 םעד ,ןוז ןרעטלע םעד ,עמַאמ-עטַאט ןוֿפ טײטשַאב יז .סיורג טשינ זיא החּפשמ
 סנייא םיוק ןעמ טעז ךָאװ עצנַאג ַא .גניווריוא ,ןוז ןרעגניי םעד ןוא ,לּפירק
 ,םָארק ןיא ךיז טכַאמ סע סָאװ ,ליומ-וצ-טנַאה ןוֿפ טסע ןעמ .שיט םייב ערעדנַא'ס
 -שימייה טימ ןזייּפש םיא זומ ןעמ סָאװ ,לּפירק םעד ץוחַא .רעדנוזַאב רערעדעי
 ּפָא עילימַאֿפ יד טמוק ,םיא רַאֿפ רָאֿפ טיירג רעטומ יד סָאװ ,סנסע עטכָאקעג
 טֿפױקרַאֿפ ןעמ סָאװ ,ןזייּפש יד ןוֿפ שטיוודנעס ַא ךיז טכַאמ ןעמ : ןטלַאק טימ
 ,עקרעגוא רערעיוז ַא טימ ,ףיב-דנרָאק רעדָא סקַאל לקיטש ַא -- ,םָארק ןיא

 .ןגיוא יד רַאֿפ ןָא טשינ טעמּכ ןעמ טעז ןגניווריוא .טיורב:ןרָאק ןוא ,ןטינשרַאֿפ
 ואוו-ץעגרע ןטנוװָא ןוא געט עצנַאג ףיוא רֶע טרעװ ,לוש ןוֿפ סיױרַא זיא רע טניז
 ,?ןסיורדניא, ןיוש טסע רע -- ,הרוחס-טינש ןייז טימ ןלַאֿפרַאֿפ

 "יא רעד --- ,עילימַאֿפ רעד ןוֿפ ףורֿפױנוצ ַא יו זיא סטכַאנ-וצ-גָאטײרֿפ
 -עג ַא ייב ןעמַאזצ טעװַארּפ ןעמ סָאװ .ךָאװ רעצנַאג ַא ןוֿפ טייצלָאמ רעקיצ
 ,ןשטנעב ןוא ךיז ןשַאו טימ ,שודיק טימ ,טכיל ענעדנוצעגנָא טימ ,שיט ןטקעד
 .תורימז ןוֿפ ןעמורב ןליטש ַא טימ

 -ַאֿפ רעד ןוֿפ טלעֿפעגסיױא רענייא טָאה ,סטכַאנ-וצ-גָאטײרֿפ םעד ,לָאמ סָאד
 יד טסירגַאב טַאהעג ןיוש ,טנװַאדעגּפָא טַאהעג ןיוש טָאה ףלָאװ-השמ .עילימ
 טָאה עכלעוו ,ןײרַא בוטש רעמערָא רעד ןיא ןעמוקעגניירַא ןענייז סָאװ ,םיכאלמ
 םעד ,סוּכ םעד ןסָאגעגנָא טַאהעג ןיוש טָאה רע ;טכיל-תבש טימ ןטכיולעג ךיז

 רעד ןוא --- ,םייה רעד ןוֿפ טכַארבעג טָאה רע סָאװ ,רעכעב-שודיק םענרעבליז
 רעירֿפ לָאמ ןייק ךָאנ זיא סָאד .ָאטשינ ךָאנ ץלַא זיא ,גניווריוא ,ןוז רעגנוי
 .ןעשעג טשינ

 -עֿפָאה רעד ןיא ,ןכַאמ-שודיק סָאד ןגױצעגּפָא ןוויּכ ַא טימ טָאה ףלָאװ-השמ
 טנָאקעג טשינ רע טָאה רעגנעל .ןעמוקנײרַא טונימ עדעי טעװ לגניי סָאד זַא ,גנונ
 טלָאװעג טלָאװ רע ךיילג ,שיט ןיא ּפַאלק ןעמוטש ַא טימ .שודיק םעד ןטלַאהּפָא
 שודיק ןוא טלעטשעגקעװַא ךיז רע טָאה ,סולש ַא וצ ךַאז יד ןעגנערב טימרעד
 ַא טימ ןוא -- שיט םוצ שיֿפ יד טגנַאלרעד םעד ךָאנ טָאה הרובד .,טכַאמעג
 רעמ טימ רָאנ ,סטכַאנוצ-גָאטײרֿפ ןרעדנַא ןדעי ןוֿפ טייקליטש רערעליטש
 ןקידתבש םעד ןעװַארּפ ןעמונעג עילימַאֿפ ןייז טימ ףלָאװ-השמ טָאה ,ןצכערק
 ,טביל ענעדנוצעגנָא ייב שיט

 סיורַא טייג סָאװ ,ריט יד טָאה ,ןשקָאל יד טגנַאלרעד טָאה הרובד ןעוו טשרע
 טימ ,רעטציװשרַאֿפ ַא ,גניווריוא ןוא -- טנֿפעעג קיטסַאה ךיז ,רָאדירָאק םוצ
 .םעד ףרָאװ ַא ,ןײרַא ילֿפ ַא ןבעגעג טָאה ,עציילּפ רעד ףיוא ךעלטשער קַאּפ ַא

 קילב ןטסדנימ םעד וליֿפַא ןוט וצ טשינ ,"תבש-טוג; ַא ןָא ןוא ,לקניוו ַא ןיא קַאּפ
 :טגָאזעג ,רעטומ רעד וצ קנואוו ַא טימ ,רע טָאה ,טכיל-תבש יד ףיוא

 ! רעהַא רָאנ םוק ,עמַאמ --

 שיט-תבש םעד טזָאלרַאֿפ עלעצכערק ןוא עלענימ-הליחמ ַא טימ טָאה הרובד
 ,ריא ףיוא טרַאװעג טָאה רע ואוו ,לקניוו ןיא ןוז םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא ןוא

 -- !טלעג-חריד ןשטיוועלעומש ןלָאצַאב וצ רעייטשוצ וטסָאה ָאד ,ַאנ --
 -גיסַא ענירג טימ עינעמשז עלוֿפ ַא טקעטשעגניײרַא ןעמַאמ רעד טָאה רע ןוא
 ,סעיצַאנ
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 | ?טלעג ליֿפ ױזַא ןעמונעג וטסָאה ןענַאװ ןוֿפ --
 טכַאלעג לגניי סָאד טָאה -- ,פאידלָאה ןייק טכַאמעג טשינ בָאה ךיא ---

 רעניײֿפ .םענייא וצ זיב ךעלעדיילק-רעדניק יד טֿפױקרַאֿפ בָאה ךיא -- ,ןדירֿפוצ
 -ךלָאג וצ גָאטנָאמ רעבירַא ייג ךיא ,סעקטַאל עסייה יװ סָאד ןּפַאכ ייז ,ףָאטש
 .קַאטס ןצנַאג םעד ּפָא ףיוק ןוא גרעבדלָאג-ןוא-גרעב

 םייב ןיוש רע זיא ,טייז סרעטָאֿפ םעד ןיא ּפָאק םעד ןוט וצ רעק ַא טשינ ןוא
 טשיװ רע תעב ,רעדורב םוצ טֿפור ןוא שַאו ַא לענש ףיוא טּפַאכ ,ןַארק-רעסַאװ
 :טנעה יד ךוטנַאה ןטימ ךיז

 ןענוֿפעג .רעכיב טימ קַאּפ ןצנַאג ַא טכַארבעג ריד בָאה'כ !טענ ,ָאלעה ---
 ןלעװ סע וטסעוװ רשֿפא ,טכַארטעג ,טשינרָאג טעמּכ טסָאק ,טרַאקשוּפ ַא ףיוא
 ,ןבָאה טלָאװעג גנַאל ױזַא סע טסָאה ,סייוו'כ .ךיוא ךוב-רעטרעוו סרעטסבעוו .ןבָאה
 שיט םייב ןיוש טציז רֶע ןוא ּפָא גניווריוא טגָאז -- ,לקניוו ןיא סע ךיא בָאה ָאד
 טָאה רעטומ יד סָאװ ,ךיוי-ןשקָאל רעלעט םעד ןוא שיֿפ יד קַאמשעג טסע ןוא
 ,טלעטשעגקעוװַא םיא רַאֿפ

 זיא סע .שיט םוצ ךיילג ןוא -- ּפָארַא סַאג ןוֿפ .הכרב ַא ןָא ,שודיק ןָא --
 .ןטלַאהנייא רעמ ךיז ןענָאק וצ טשינ ,ףלָאװ-השמ טגָאז -- !טנייה תבש סעּפע ךָאד

 רעטסעב רעד תבש ןזיא ערעדנַא יב ?תבש טימ רעמ רעד זיא סָאװ --
 .גָאט-סענזיב

 -- תבש זיא רימ ייב .ןעוט ןשטנעמ ערעדנַא סָאװ ,ןסיוו טשינ ליוו ךיא --
 ,דיי ַא יװ ױזַא תבש ןטיה ליוװ ךיא ןוא ,תבש

 קידנקוקנָא ,שידיי ןיא טגערֿפעג לגניי .סָאד טָאה -- ? טשינ ךיד טזָאל רעוו ---
 | ,טנַאה ןיא לֿפעל ןטימ רעטָאֿפ םעד

 טגנערב רע סָאװ ,טשינ ךימ טזָאל ןוז רענעגייא ןיימ .טשינ ךימ טסזָאל וד ---

 ,שיט-תבש ןיימ וצ סָאג יד
 ןוֿפ ןעיצסױרַא ךיז לָאז ךיא ?ןוט ךיא לָאז ,וטסליװ סָאװ ,טיַארלָא --

 .ןײרַא םינּפ ןיא רעטָאֿפ םעד קידנקוק ,לגניי סָאד טגערֿפ -- ? ןענַאד
 טשרע טָאה יָאב רעד ? ןכַאמרעביא עקירעמַא ,וטסליוו סָאװ ,ףלָאװ-השמ ---

 ,טגָאזעג הרובד טָאה -- !רעלָאד ןצֿפוֿפ ,שעק ןיא רעלָאד ןצֿפוֿפ טכַארבעגמײהַא
 : : ,טנַאה ןיא סרעלָאד יד קידנזייװַאב

 ףלָאוװ-השמ ךיז טָאה --- ,טשינ סע ףרַאדַאב ךיא ,טלעג ןייז טשינ ליוו ךיא ---
 .טכָאקעג

 ךָאד טסיב וד !סליב יד ןלָאצַאב טעװ רעוו ןוא ,טשינ סע טסליוו וד --
 טסנידרַאֿפ ןקיטייז סיָאב םעד ןָא !טידערק ףיוא ןעמעלַא ךָאד טסיג וד ,רעטוג ַא
 | | .טקוקעגסיוא ןייש רימ ןטלָאװ

 ?טסרעה וד ,רעלָאד רָאּפ ַא רַאֿפ תבש ןיימ ןֿפױקרַאֿפ טשינ ליוו ךיא --
 םייב שודיק םוצ סטכַאנ-וצ:-גָאטײרֿפ ןייז רע זומ ,זדנוא טימ ןייז ָאד ליוו רע ביוא
 ,טייקשידיי ןוֿפ ןבילבעגרעביא זדנוא זיא סָאװ ,עקיצנייא סָאד זיא סָאד ,שיט

 "רעד ַא יוװ ,ןָאט ןטסנױע ןַא טימ גניווריוא ןָא ךיז טֿפור --- ,עטַאט .עז --
 זיא סע ,לוקס-קילבָאּפ טקידנעעג בָאה ,ןצעביז רעביא ןיב ךיא --- ,רענעסקַאװ
 וצ טכער ןייק טשינ ןעמ טָאה ,ןבעל ןייק טשינ טכַאמ ןעמ זַא .רימ רַאֿפ גונעג
 רעד טָא ןיא ןבעל סָאװ ,רימ יװ ,ןשטנעמ : עטַאט ,ןגָאז ריד ךימָאל ןוא .ןרידוטש
 טכער ןייק טשינ ןבָאה ,ןלָאצַאב וצ טלעג"-הריד ןייק .טשינ ןבָאה ןוא טײקמערָא
 ,ןבעל ַא ןכַאמ טשרעוצ רימָאל .תבש יװ גָאט-סענזיב ןטוג ַאזַא ןזָאלוצכרודַא
 ,תבש ןעװַארּפ ןעמ טעװ ךָאנרעד
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 ,רעטָאֿפ רעד טגערֿפ --- ? ןוט וצ בָאה ךיא סָאװ ,ןענרעל ךימ טסייג וד --
 רַאֿפ לָאצַאב ךיא .טשינ ךיוא ךימ ןרעל וד רָאנ ,טשינ ךיד ןרעל ךיא --

 ךיא ליוװ ןָא לָאמטנייה ןוֿפ ןוא --- ,גניווריוא טגָאז -- ,ָאד ןעניואוו ןוא ןסע ןיימ
 ,רעכיילג זיא ,עטַאט ,טשינ ריד טלעֿפעג סע ביוא ןוא .גנַאג םענעגייא ןיימ ןבָאה
 ךיא רָאנ ,עטַאט ,גנַאב רימ טוט סע .ןענַאד ןוֿפ ןבײלקסױרַא ךיז לָאז ךיא זַא
 ? רָאלק סע זיא .סָאבעלַאב רענעגייא ןיימ ןייז ליוו ךיא ,ןֿפלעה טשינ ךיז ןָאק

 -גנערטש ַא ןיא לגניי ךָאנ טעמּכ םעד ןוֿפ טגָאזעגסױרַא ,רעטרעוו ערעטכינ יד
 ,ןושל סָאד םיא ןוֿפ ןעמונעגּפָא ןוא טֿפעלּפעג ןֿפלָאװ-השמ ןבָאה ,ןָאט ןכעלטֿפעשעג
 רובג םעד ןגעק טײקנֿפלָאהַאבמוא עצנַאג ןייז טליֿפרעד לָאמַא טימ טָאה רע
 ,ןוז ןטסגניי ןייז ןיא ןעוועג טרעּפרעקרַאֿפ זיא סָאװ ,?עקירעמַא;

 ןָא ןסעגרַאֿפ טסזומ וד -- ,ןֿפורעגנָא בייוו סָאד ךיז טָאה -- ,ףלָאװ"השמ --
 ,טכער עבלעז יד רעדניק ןבָאה ,עקירעמַא ןיא זדנוא ייב ,ָאד .םייה רעטלַא רעד
 ,םור ןוא דרָאב ןייז רַאֿפ טלָאצַאב דניק ַא ןעוו ,ךָאנ טרֿפב .ןרעטלע יד סָאװ
 ? טסײטשרַאֿפ וד

 ןיק טשינ טסיב וד ,רעטָאֿפ ןייק טשינ ןיוש ןיב ךיא זַא ,סע טסייה --
 טלַאה ךיא .זיוה-גנידרָאב ַא רָאנ ,טשינ םייה ןייק זיא םייה ןיימ ןוא ,רעטומ
 : ?ַאה ,בוטש ןיא רעדרָאב ַא

 ,שטיר ַא טרעהעג ךיז טָאה ,ןסעזעג זיא ןעטיינ ןכלעוו ףיוא ,לוטש םעד ןוֿפ
 -רעװַאג ַא ןיא טזײלעגֿפױא ךיז טָאה סָאװ ,ןעכיכ שיטַאמזַאּפס ַא ףיורעד דלַאב
 טשרעהַאב רע טָאה דנַאטשוצ ןלַאמרָאנ ןיא סָאװ ,לּפירק רעד .שינעלמַאטש רעקיד
 סע ןוא ,ןרָאװעג טגערעגֿפױא זיא רע ןעוו ,ןעלמַאטש ןעמענ טגעלֿפ ,ןושל ןייז
 : ץַאז םעד ןעגנערבסיורַא טנָאקעג טָאה רע זיב ,טייצ עגנַאל ַא טרעיודעג םיא טָאה

 רע טָאה -- ?טיכיכיכעלש ױזַא ןשטנעמ ןענייז סָאװ רַאֿפ ,סָאװ רַאֿפ ---
 .טענילכרַאֿפ ךיז

 טיור זיא רע .ןֿפלָאװ-השמ רַאֿפ גנונָאמרעד ַא ןוא ןכייצ ַא ןעוועג זיא סָאד
 ,ןוז ןייז יו ,ןעלמַאטש ןביױהעגנָא ןוא ,ןוז ןייז יוװ ,ןרָאװעג

 טשינרָאג ןיוש בָאה ךיא ,טגָאזעג טשינרָאג ןיוש בָאה ךיא ,ןיוש ,ןיוש --
 --- :ןוז םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא ןוא טרָא ןוֿפ ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה רע -- .טגָאזעג
 טימ לפירק םעד טגערֿפעג רע טָאה -- ?ךיז וצ ןײגנײרַא טסליװ ,ןבעל-ןתנ
 טרעהעג ךיז ןבָאה סע רעכלעוו ןיא ,עמיטש ַא טימ ,טײקטרַאצ רעקידרעטיצ ַא
 | .ןרערט עטנייוועגסיוא-טשינ

 .ָאי ףיוא ּפָאק ןטימ טלקָאשעג טָאה ןעטיינ
 ,רעמיצ ןטייווצ ןיא ןוז ןטלּפירקרַאֿפ ןייז טריֿפעגנײרַא טָאה רעטָאֿפ רעד
 גניווריוא טָאה --- ,עמַאמ ,ױזַא טוג זיא סע .ןייג רעסעב טציא לעװ ךיא --

 סע טעװ רע -- ,טסיירט ןיא לסקַא סרעטוֿפ רעד ףיוא טנַאה יד טגײלעגֿפױרַא
 רענעסקַאװרעד ַא יװ טגָאזעגּפָא רע טָאה -- ,לָאמ ןטייווצ ַא ףיוא ןעקנעדעג
 ,טריֿפעגֿפױא טכעלש ךיז טָאה סָאװ ,דניק טֿפָארטשַאב ַא ףיוא טגָאז

 טָאה ,רעמיצ ןטשרעטניה םעד ןיא ןעמוקעגניײרַא קירוצ זיא ףלָאװ-השמ ןעוו |
 קידמותי ךיז ןבָאה ךעלטכיל-תבש יד .קידייל שיט ןקידתבש םעד ןענוֿפעג רע
 טָאה יז .רישעג סָאד ןשַאװ עיגרענע טימ ןעמונעג ךיז טָאה הרובד .טנערבעג
 םעד ןוֿפ טרעהעג ךיז טָאה ,ןגָאז טלָאװעג טָאה יז סָאװ רָאנ ,טגָאזעג טשינרָאג
 -עגקעוַא ךיז ,רענעסימשענּפָא ןַא יו ,טָאה ףלָאװ-השמ .רישעג ןוֿפ ןעקסַאילּפ
 ןבייהוצנָא טַאהעג העדב טָאה רע .טכיל עקידתבש יד ייב טרָא ןייז ףיוא טצעז
 רעבָא לָאמ סָאד ,גָאטײרֿפ ןדעי סע טוט רע יוװ ,ךָאװ רעד ןוֿפ הרדס יד ןענרעל
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 טגָאזעג ןוא ןעלקָאש ךיז ןביוהעגנָא טָאה ,םיליהּת םעד טנֿפעעגֿפױא רע טָאה

 :לוק ןכָארבעצ ַא טימ

 "...ףוטעי יכ ,ינעל הליֿפּת ,, -

 .ןירעמ ןֿפָארטעגנָא רע טָאה ,ּפערט יד ןוֿפ ןעמוקעגרעטנורַא זיא גניווריוא ןעוו |
 ,םָארק רעטכַאמרַאֿפ רעייז רַאֿפ עשטנערַאּפ רענרעזייא רעד ייב ןענַאטשעג זיא יז
 .ןעמעוו ףיוא טרַאװעג טלָאװ יז ךיילג ,ןענַאטשעג זיא

 ! ירעמ .ָאלעה ---
 ! גניווריוא ,ָאלעה --
 ?ןצעמיא ףיוא טסטרַאװ ---
 ,וזַא טַאלג .ןצנַאג ןיא טשינ --
 ?יוואומ ַא ןיא ןייג טסליוו ---
 .רעטָאֿפ ןיימ רָאֿפ --- םייהַא טעּפש ןעמוק וצ ארומ בָאה ךיא ---
 טנייה םעניימ בָאה ךיא ?ּפָאק ַא ץלַא ךָאנ ריד טיירד רע .השעמ עטלַא יד --

 ,ץַאלּפ ןקירעהעג ןייז ףיוא םיא טלעטשעג ,טכַאמעג טכערוצ
 ,שטנעמ רעניײֿפ ַאזַא זיא רעטָאֿפ ןייד .ןעטַאט ַאזַא טַאהעג ךיא טלָאװ יַאוולה ---
 ןשימ ייז סָאװ ,ייז טימ רָאנ זיא הרצ יד .טוג ןוא ןייֿפ עלַא ןענייז ייז ,ָאי ---

 םייה רעטלַא רעד ןוֿפ טכַארבעגטימ ןבָאה ייז .םיקסע ערעזדנוא ןיא ליֿפוצ ךיז

 ,עניילק ,טייצ זיא סע .זדנוא ףיוא ןעגניװצֿפױרַא ייז ןליוו ןוא --- םיקסע עדעייז

 ערעזדנוא ןוֿפ ןבעל טָאד ןבעל טשינ ,ןבעל ןגייא רעזדנוא ןבײהנָא ןלָאז רימ זַא

 .ןרעטלע
 טגערֿפ -- ?ןגָאז וצ טימרעד וטסניימ סָאװ .טשינ ךיד ײטשרַאֿפ ךיא ---

 ,לדיימ סָאד
 ןוא תבש ןייז טימ ,טײקמורֿפ ןייז טימ רעטָאֿפ ןיימ זַא ,ןגָאז וצ ןיימ ךיא ---

 ןוא טֿפַאשדנייֿפ-ןדיי ןייז ,הװַאג רעשירייא ןייז טימ רענייד ןוא ,ןיזמוא ַאזַא ךָאנ
 ןוא רעגנוה רָאנ ?טימרעד טכיירגרעד ייז ןבָאה סָאװ -- ,ןכַאז עכלעזַא ךָאנ

 סעילימַאֿפ ערעייז רַאֿפ ןגרָאז וצ טָאטשנַא .סעילימַאֿפ ערעייז רַאֿפ טײקמערָא

 סָאװ ,ןטײקשירַאנ עטסוּפ טימ ּפָא רָאג ךיז ייז ןביג ,ייז רַאֿפ ןבעל ַא ןכַאמ וצ
 ינַא םוצ םענייא ןוֿפ האנש יו רעמ .םייה רעטלַא רעד ןוֿפ טכַארבעג ןבָאה ייז
 -עג טשינ ייז ןבָאה ךיז רַאֿפ תורצ ןוא סעילימַאֿפ ערעייז רַאֿפ תוקחד ,ןרעד

 ייז ןלָאז ןוא ,שרעדנַא טשינ ןענָאק ייז ביוא ,ןזומ ייז סָאװ ,ןוט ייז ןלָאז .טכַארב

 ןסָאגעגסױא גניווריוא טָאה -- ,טלעֿפעג םיא סָאװ ןוט וצ ןטייווצ ַא ןרעטש .טשינ

 ןָא טייהדניק ןייז ןוֿפ רעטָאֿפ ןייז ןגעק ןגָארטעג טָאה רע סָאװ ,טסעטָארּפ ןייז

 טסליוו וד סָאװ ,סנױזַא סע זיא סָאװ ןוא .רוחב רעטיישעג ַא טסיב וד --

 | ? גניווריוא ,ןוט

 -- זיא ,ןוט וצ טָאה שטנעמ ַא סָאװ ,ךַאז עטשרע יד ? ןוט ליוו ךיא סָאװ ---

 "טשינ ןייז וצ ,ךיז רַאֿפ ןבעל ַא ןכַאמ וצ ,טסײטשרַאֿפ .ןענידרַאֿפ וצ טלעג

 רַאֿפ ןוא ךיז רַאֿפ גונעג טָאה רע ןעו ,ןבעל ַא טכַאמ רענייא ןעוו .קיגנעהּפָא

 טזָאל ןוא -- ןיילַא טבעל רע .ןבעל ןֿפױא קילב רעדנַא ץנַאג ַא רע טָאה ,עקינייז

 טשינ םענייק וצ ףרַאדַאב ןוא אנקמ טשינ םענייק זיא רע .ןבעל ןרעדנַא םעד

 ---,עיגילער רעד ןיא ,ןטײקשירַאנ עלַא יד ןיא רע טסעגרַאֿפ לָאמסנעד .ןעמוקנָא

 טגָאז רע סָאװ ,טכער טָאה טענ .ןשטנעמ יד טלייטעצ סָאװ --- ,שידיי ,שירייא
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 ערעדנַא סָאד סנייא ייז ןבָאה ,טכעלש טייג ןשטנעמ ןעוו רָאנ .רעטָאֿפ ןייד ףיוא
 טעװ ,ןבעל ַא ןכַאמ רעטָאֿפ ןייד לָאז .טניײֿפ טשיגרָאג ךיז ןבָאה עכייר יד .טנייֿפ
 ןייק ָאטשינ זיא סע ,ירעמ ,ריד גָאז ךיא .טימעסיטנַא ןַא ןייז וצ ןרעהֿפױא רע
 טָאה ,עבטמ יד טָאה רע זַא .טלעג ןכַאמ וצ יו ןשטנעמ ַא רַאֿפ ךַאז ערעסעב

 ,ץלַא רע
 -- !םערָא ,םערָא ןייז קידנעטש לי זיא ,ךייר ןייז טשינ ליוו ךיא ןוא --

 .ירעמ טגָאז

 ,רעדנואוו טימ גניווריוא טגערֿפ -- ? ןייא ריד טלַאֿפ סָאװ --
 .עמערָא יד ןעמ טקירדרעטנוא ,ךייר זיא ןעמ ןעוו לייוו ---
 .דייר ענייז ןעקרעד ךיא !טענ רעדורב ןיימ ןוֿפ טרעהעג וטסָאה סָאד ,ָא --

 ,ךייר ןייז ליוו ךיא :עמערָא יד ןקירדרעטנוא וצ ידּכ טשינ -- ךייר ןייז ליוו ךיא
 -נַא טימ ךיילג ןייז ליוו ךיא .עכייר יד ןוֿפ טקירדרעטנוא ןרעוו וצ טשינ ידּכ
 ןיא עליוו ַא ןיא ןעניואוו לקנָא סלעשַאר לָאז סָאװ רַאֿפ ? טסײטשרַאֿפ וד .ערעד
 ואוו ,רעזייה-טנעמענעט עקיצומש ענייז ןיא ןעניואוו ןלָאז רימ ןוא --- שובטעלֿפ

 רעביא ןייטש לָאז שטיוועלעומש רעטלַאוװרַאֿפ ןייז ןוא ,םורַא ײרֿפ ןֿפױל ןצַאר יד
 עמערָא ןיימ ןעז טסלָאז ?ןעמענוצסױרַא המשנ יד שדוח ןוֿפ ןטשרע ןדעי זדנוא
 רָאּפ ַא טשינ טֿפָאלש יז .רעטשרע רעד טמוק סע ןעוו ,טרעטיצ יז יװ ,עמַאמ
 ,טמוק רעטשרע רעד רעדייא ךָאנ טכענ

 .ירעמ טגָאז --- ,עמַאמ ןיימ ןעז טֿפרַאדַאב טסלָאװ ? רימ טסלייצרעד וד --
 ןיימ ןטלַאה ןענָאק לָאז ךיא זַא ,טלעג ןבָאה ךיא ליוו רַאֿפרעד ,וטסעז --

 רַאֿפ ןבָאה ארומ ןֿפרַאדַאב טשינ ןוא גנוניואוו רעקידנעטשנָא ןַא ןיא עמַאמ
 ,ליוו רע גנַאל יו תבש ןייז ןטלַאה רעטָאֿפ ןיימ ךיז ןָאק לָאמסנעד ,ןטשרע ןדעי

 ןימ קנעדעג ןוא .ךייר ןרעוו ןלעוו ןיימ רַאֿפ דנורג רעד זיא ,וטסעז ,סָאד
 -עג בָאה ךיא .,ןגָאירעבירַא ןעמעלַא ייז ךיא לע םורַא רָאי רָאּפ ַא ןיא ,טרָאװ
 ,טינש םעד טּפַאכ

 ענייד טסעוװ וד .ןעגנערב טייוו סע טסעװ ,רוחב רעגולק ַא טסיב וד ,ָאי --
 גנַאל ױזַא ןביילב ָאד ןיוש ןלעװ רעבָא רימ ,ןענַאד ןוֿפ ןּפעלשסױרַא ןרעטלע
 -- .ֹויא יז יו ױזַא טײקמערָא יד ביל בָאה ךיא ןוא ,ןזָאל זדנוא טעוװ ןעמ יו
 .ירעמ טגָאז

 ענייש ַא טנייה טכַאמעג בָאה ךיא ,סיוואומ יד ןיא רימ טימ ,ירעמ ,םוק --
 . ךיא ,ןבילבעג ךָאנ רימ זיא סע ןוא --- רעלָאד ןצֿפוֿפ ןעמַאמ רעד ןבעגעג .ינעּפ
 טמענ -- !םוק .ןעצ ןוֿפ רעירֿפ ,ןלעוו טסעוו וד ביוא ןעמענמייהַא ךיד לעוו
 ,לברַא םייב ןָא יז רע

 סלעשַאר טסיב וד ,גניווריוא ,עז ,ןייג ךיא לָאז יצ ,טשינ סייוו ךיא ,תמאב --

 ןעוו .הלּכ תח רַאֿפ ןיוש ךייא טלַאה ןעמ .ָאד סע סייוו רענייא רעדעי .טניײרֿפ
 רימ יז טעװ ,סיוואומ יד ןיא ןעמונעג ךימ טסָאה וד זַא ,ןעניֿפעגסױא טעוװ יז
 .ןעּפַארדסיױא ןגיוא יד

 ןבעג גנוטכַא ןיוש לע ךיא ,ןגיוא יד ןעּפַארדסױא טשינ ריד טעוו יז --
 .וינעווע רעטשרע רעד וצ ןירעמ טריֿפ ןוא סַאּפש ןיא גניווריוא טגָאז --- .ףיורעד
 ,טשינ טניײרֿפ סמענַײק ןיב ךיא .טניירֿפ סלעשַאר טשינ ךיא ןיב ,רעדיוו ןוא ---
 .טענ רעדורב ןיימ ףיוא גנוטכַא טסיג וד ,לדיימ ןייֿפ ַא ,דניק טוג ַא טסיב וד ןוא
 ױזַא יוװ ,ןגָאז גנַאל טלָאװעג ןיוש ריד סע בָאה ךיא .ירעמ ,ןייֿפ רעייז טסיב וד
 סע ךיז טזָאל רע יו ,ריד ןוֿפ ןָא ץלַא סע טמענ רע ױזַא יו ,סע טסוט וד
 טסיב .רעטסעװש ַא ענייז ןעוועג טסלָאװ וד יוװ רָאנ עקַאט ,ריד ןוֿפ ןענידַאב
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 ,טסיב וד זַא ,ךיוא ןטלַאה ייז ,ביל ךיד ןבָאה ןרעטלע עניימ .ירעמ ,לדיימ ןייֿפ ַא
 ןיימ ףיוא גנוטכַא טסיג וד טניז ,תמא םעד ןגָאז ריד לעװ ךיא .לדיימ ןייֿפ ַא
 יו זיא סע .ןעז סע ןָאק ךיא ,טרעדנעעג ןצנַאג ןיא ךיז רע טָאה ,טענ רעדורב
 | ,םיא טימ ןעשעג טלָאװ טעּפע

 + טײטשרַאֿפ ,טנָאקעג טשינ סַאג רעד ןוֿפ טייקלקנוט רעד ןיא טָאה גניווריוא
 טָאה רע ןרעיוא עריא זיב ףיט טלטיורעג ךיז טָאה ירעמ זַא ,ןקרעמַאב ךיז
 :טגערֿפעגרעביא טָאה יז ןעוו ,םיטש ריא ןיא רעטיצ םעד טקרעמַאב טשינ וליֿפַא

 | ?ןטענ טימ ןעשעג זיא סָאװ --
 ,םיא ןיא ןעמוקעג זיא גנורעדנע ןַא סעּפע רָאנ ,טשינ סייוו ךיא --
 | ?וטסניימ סָאװ --
 ,קיטליגביילג ,וטסייוו ,ליטש ןעוועג זיא רע .רעבלעז רעד טשינ זיא רע --

 קידנעטש טָאה ,םיא טימ זיא סע סָאװ רעמ טרַאעג טשינ םיא טלָאװ סע יוװ ױזַא
 דימּת רימ טָאה רענייז לכיימש רעד ,טלכיימשעג רע טָאה ץלַא ףיוא ,טלכיימשעג
 ...רעמ טשינ ןיוש ליוװ סָאװ ,םענייא טימ יוװ ױזַא ןעוועג זיא סע .ןוטעג ייוו
 רעסעב טלָאװ רע .טַאהעג ביל טשינ םיא ךיא בָאה ,ןעזעג ױזַא םיא בָאה ךיא ןעוו
 קידנעטש ךיז בָאה ךיא ,טלכיימשעג רעדייא ,ןגירשעג ,וטסעז ,טעװעדלַאוגעג
 ןוא -- רעמ טשינ רע טלכיימש ,לייוו ַא טניז ,טציא ,לכיימש ןייז רַאֿפ ןקָאױשעג
 -ֿפיוא רעייז ,זעוורענ ןוא קיאורמוא זיא רע .זעוורענ רעייז ןכַאז ףיוא טמענ
 ,רעסעב זיא סע סָאװ ,טשינ סייוו ךיא ,ףיוא רע טרעטיצ ,סָאװ עדַאיל ַא .טגערעג
 ,..ריד גָאז ךיא ,דנַאטשוצ ןייז ףיוא טסואווַאב רעמ זיא רע זַא ,רימ ךיז טכַאד סע

 :דייר יד ןגָאלשעגרעביא םיא טָאה ירעמ
 !טענ רעדורב ןייד ביל טסָאה ,גניווריוא --
 ! רוחב ַאזַא .םיא טשינ ,ןעשעג רימ טלָאװ סע זַא ,שטניוו ךיא ? ביל --
 ,טנַאה ןייז ןעמונעגנָא ירעמ טָאה קידנליוו-טשינ
 לָאז ךיא זַא ,ליוו ךיא .טלעג ךס ַא ןבָאה ליוו ךיא סָאװ ,סע זיא רַאֿפרעד ---

 ,טכַאנ יו גָאט רעטסעוװש-ןקנַארק ַא :ףרַאדַאב רע סָאװ ,ץלַא ןבעג םיא ןענָאק
 טניז .עדירָאלֿפ ןייק ןקישקעװַא םיא ,גנוניואוו עקינוז ַא ,ןענידַאב םיא לָאז סָאװ
 סָאװ ,ץלַא ןענרעל וצ קשח םעד ןריױלרַאֿפ ךיא בָאה ,ןטענ טימ ןעשעג זיא סע
 ,טלעג ךס ַא ,ךס ַא ,טלעג ןכַאמ וצ זיא ,טציא ליוו ךיא

 ,טסואוועג קידנעטש סע בָאה ךיא .גניווריוא ,רוחב רעליואוו ַא טסיב ---
 ,רעדורב ןיימ ןבעגעגרעביא ױזַא ןייז וצ ,ירעמ ,לדיימ ליואוו ַא טסיב וד ןוא ---

 ?וצרעד טכַארבעג ךיד טָאה סָאװ
 ,רימ טלעֿפעג סע ,ָא --
 ןגיל ןטענ עז זיא ןעוו ,ןיילַא ךיא .ירעמ ,ריד ןוֿפ ןייש רעייז זיא סָאד ---

 םיא ןעמוק רעצעמיא טעװ סע זיב קידלודעג ןטרַאװ ןוא טעב ןיא ירֿפ רעד ןיא
 .ןעיירש טנָאקעג ךיא טלָאװ ,םיא רַאֿפ ןוט שרעדנַא סעּפע רעדָא ןעיירדרעביא
 ?ןטענ וצ טַאהעג רע טָאה סָאװ ? טָאג סע טוט סָאװ רַאֿפ

 . =- ,ןדייל סָאװ ,יד ביל טָאה טָאג ,וטסעז ,ױזַא טשינ דער ,גניווריוא ,ָא ---
 ,טָאג וצ רעטנעענ ץלַא רע זיא ,ךיז טקינייּפ ןוא טדייל שטנעמ ַא רעמ סָאװ ןוא
 ? ץיירק ןֿפױא ןעגנַאהעג סוזעי טשינ זיא .ןטילעג טָאה ןיײלַא טָאג

 ,טשינ עז ךיא .םעד ןיא טשינ ביולג ךיא ,טשינ סָאד רימ לייצרעד ,ָא --
 טלָאװ ,רעטוג ַא זיא טָאג ביוא ,ןדייל רעוו לָאז סע זַא ,ןלעװ לָאז טָאג סָאװ רַאֿפ
 רָאנ .ןדייל לָאז רע טשינ ,ןייז טוג לָאז ןשטנעמ םעד זַא ,ןלעװ טֿפרַאדַאב רע
 ענייד ןענייז סָאװ ,ירעמ ,רעסעב רימ גָאז וד .םעד ןגעוו ןדייר טשינ ליוו ךיא
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 לוקס'יַאה ןיא ןקיש ךיד ןרעטלע ענייד ןלעװ ? ןוט וצ וטסנכער סָאװ ? רענעלּפ
 | ?ןטעברַא ןייג טסעװ וד רעדָא

 -נָאּפסערָאק ַא ןעמענ לָאז ךיא זַא ,ןדייר ייז .טשינ ןיילַא ךָאנ סייוו ךיא --
 יז ןלָאז ןענַאװ ןוֿפ .רעלָאד קיצֿפוֿפ ןטסָאק רעבָא ףרַאדַאב סע .סרוק"ץנעד
 ךיז ןקיטיונ יז .ּפַאש ַא ןיא טעברַא ןעכוז יאדװַא לעװ ךיא ? טלעג סָאד ןעמענ
 ,ןעגנערבמייהַא לעװ ךיא סָאװ ,רעלָאד עכעלטע יד ןיא

 ױזַא ,ּפַאש ןיא ןלַאֿפנײרַא לָאמ ןייא רָאנ וטסעװ ,ירעמ ,טשינ סָאד וט --
 טסנָאק וד יװ גנַאל ױזַא ּפַאש םעד ןוֿפ סיוא ךיז טיה .ענעלַאֿפרַאֿפ ַא ןיוש וטסיב
 ןייק ןָא טשינ םענ ,ּפַאש ןייק טשינ רָאנ ,ץלַא : ריד גָאז ךיא סָאװ ,גלָאֿפ ,רָאנ
 ,םָארק ַא ןיא ןירעֿפלעה ַא ,גָאטיײב ןוט וצ סעּפע ךיז גירק .טעברַא עקידנעטש
 -טנװָא ןַא ןעמענ וטסנָאק טנוװָא ןיא .ּפַאש ןייק טשינ רָאנ ,רעדניק ייב וליֿפַא
 ןוֿפ ,בורג ַא זיא סע ,ּפַאש םעד ןוֿפ סיוא ךיז טיה .עיֿפַארגָאנעטס ןיא סרוק
 ,סױרַא טשינ ןיוש טמוק ןעמ רעכלעוו

 ןיא וינעוע עטשרע יד .וינעוע רעטשרע רעד ףיוא ןעמוקעגנָא ןענייז ייז
 טשינ טָאה וינעווע עטשרע יד .,גָאטיײב יו ןטכױלַאב ןעוועג טנווָא-טסוגױא םעד
 ,טכורֿפ טימ סטרַאקשוּפ ןענַאטשעג ןענייז ןרַאוטָארט יד ףיוא ,טכַאנ ןוֿפ טסואוועג
 ןּפמָאל טימ ,ןצַאקרוטש עקידנענערב ,עטעקַאנ טימ ןעוועג ןטכױלַאב ןענייז סָאװ
 ,םירישכמ ענרעזייא ,עטלַא טֿפױקרַאֿפ ןעמ טָאה סטרַאקשוּפ ליֿפ ףיוא .טכיל ןוא
 -לעב ,ןשמַאר ,הרוחס-טינש ןוֿפ ,ךיש עטלַא ןוֿפ ,רישעג ןוֿפ הרוחס ענעגעלרַאֿפ
 -ָארטשסױרַא ,טכיל עשירטקעלע סָאד ןעועג רעבָא זיא סע .גייצעג שהכָאלמ
 .ינעווע יד טכַאמעג קיטכיל טָאה סָאװ ,סרָאלרַאּפ םירק-זייא .יד ןוֿפ קידנעמ
 -גיק ןוא ךעלדיימ ,רעבייוו ןוֿפ טרעגַאלַאב ןעוועג ןענייז סרָאלרַאּפ םירקיזייא יד
 ןענולַאס יד טליֿפעגנָא טכידעג ןבָאה רענעמ יד ;רעד

 רעדניק טימ ןעױרֿפ עמערָא ןענַאטשעג ןענייז סקעבעג סיז ןוֿפ םָארק ַא רַאֿפ
 יד ןוֿפ טסנוק יד טרעדנואווַאב ןוא -- טנעה יד ייב רעדניק ןוא טנעה יד ףיוא
 ןטרָאט יד ,םערוט ןטסכעה ןֿפױא ךעלרָאּפ-"הלּכ-"ןתח טימ ןטרָאט-הנותח עסיורג
 ןענייז סָאװ ,ךעלכיק ןוא סנכוק-רעטוּפ ערעדנַא יד ןוא תוחמש-גָאטסטרובעג רַאֿפ
 ןשטנעמ ןוֿפ גנַארדעג רעטסערג רעד רָאנ .רעטצנעֿפ יד ןיא טלעטשעגסיוא ןעוועג
 "יוואומ םענעטכױלַאב קידנעלב םעד ייב ןעוועג זיא למוטעג רעטסערג רעד ןוא
 ןצנַאג םעד טקעדַאב ןבָאה סָאװ ,ןשיֿפַא עקידנסײרֿפױא יד טימ ,יַאלַאקס; זיוה
 יד ןוֿפ ךעלטרַאק-גנַאגנײרַא טערָאנשעג ןבָאה רעדניק עטעקַאנ-בלַאה .דַאסַאֿפ
 רעֿפלעהסױרַא ןַא טימ רעטלַאװרַאֿפ רעד .רעטַאעט ןוֿפ ןעמוקעגסױרַא ןענייז סָאװ
 ,טעליב ןדעי טרילָארטנָאק ,רעדניק יד ןוֿפ ךיז ןרעוװוּפָא ןייא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה
 םעד ןוא רעדניק עקיטשרוד-רעטַאעט יד ןשיוװצ ןעמוקעגרָאֿפ ןענייז ןעיירעגירק
 ',רעטלַאװרַאֿפ ןגנערטש

 ךרוד ךיז ןּפוטשוצכרודַא ןעגנולעג ןירעמ ןוא ןגניווריוא זיא ףוס-לּכ -ףוס
 שינעילַאטיא טימ ,םענעטכױלַאב קידנעלב םעד ןיא ןײגנײרַא ןוא גנַארדעג םעד
 ןיא ןעמוקעגניירַא ןענייז ייז רעדייא ,רָאדירָאק ןטריצַאב ןריּפַארד ןוא רענעֿפ
 רעד טשרע ךיז טלָאװ רע ךיילג ,גנילצולּפ גניווריוא טָאה ,לַאז ןלעקנוט םעד
 :ןירעמ ייב טגערֿפעגנָא ךיז ,טנָאמ

 טסיב ?ןזיװַאב טשינ ךיז געט עטצעל יד טסָאה וד סָאװ ,סע טמוק יו --
 ? ןעמונרַאֿפ

 לָאז ךיא זַא ,טשינ ליוו טענ לייוו ,ןזיװַאב טשינ ךיז בָאה ךיא ,ןיינ ,ָא --
 ' ,ןֿפלעה םיא
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 ? סָאװרַאֿפ ---

 ,לַאז ןלעקנוט ןיא ןיײרַא זיא ןוא טרעֿפטנעעג טשינרָאג טָאה ירעמ

 טשינ ןבָאה ייז .ענעצסידרָאמ רעכעלקערש ַא ןטימ ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז ייז
 םעד ןגעוו טרעלקעג טָאה גניווריוא .טנווייל םעד ףיוא ךיז טוט סע סָאװ ןעזעג
 .טנעָאנ יא ,דמערֿפ יא ךיילגוצ ןעוועג םיא זיא יז .םיא ןבעל טציז סָאװ ,לדיימ
 ןבָאה לַאטרַאװק ןצנַאג םעד ןיא עלַא ,לעשַאר ןעוועג ,ךעלטנגייא ,זיא לדיימ ןייז

 "עג ןטיישעג ַא ףיוא ךיז טדיינש סָאװ ,יקסווָאדיװַאד רעגנוי רעד זַא ,טסואוועג
 יד טָאה ןעמ .לעשַאר רענייש רעד ןיא ,רעטכָאט סירעה ןיא טליצ ,ןַאמסטֿפעש
 רע זַא ,טליֿפעג טָאה גניווריוא .ןעמַאזוצ ןעזעג קידנעטש ןשטנעמ עגנוי ייווצ
 ןצלָאטש םעד ,טייקנייש ריא טרעדנואווַאב טָאה רע .לעשַאר ןיא טבילרַאֿפ זיא
 ןצנַאג ריא ,ןגיוא עסיורג עריא ,זדלַאה םענייש ריא ,ךיז ןטלַאה ריא ,ןריא גנַאג
 טשינ רעירֿפ לָאמנייק טָאה רע זַא ,םיא ךיז טכוד סע .םינּפ ןטנכייצעג קינילדָארג
 ךָאנ ךיז טּפעלש סָאװ ,ןירָאטרבח סלעשַאר ,לדיימ ןשירייא םעד ןגעוו טרעלקעג
 רענייש רעד וצ גָאלוצ ַא יו רעמ טשינ ,טשינרָאג ַא ןעוועג זיא ירעמ עניילק יד .ייז
 יד ןוא בייוו סָאד טלַאה יטרַאקעמ זַא ,טסואוועג ןבָאה לַאטרַאוװק ןיא עלַא ,לעשַאר
 -מיײהַא םיא טגנערב בייוו סָאד ןוא ןָא טֿפָא ךיז טרוּכיש רע זַא ,תולֿפש ןיא רעדניק
 סָאד טֿפָא טגָאלש יטרַאקעמ זַא ,טסואוועג ןבָאה עלַא ,קָאטשניר ןוֿפ ןּפעלשוצ
 יד רַאֿפ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ןעמ טָאה גנוטכַא סיורג ןייק .רעדניק יד ןוא בייוו
 עגייש יד סָאװרַאֿפ ,ןענַאטשרַאֿפ טשינ טָאה רענייק .טַאהעג טשינ סיטרַאקעמ
 קירעביא ןייק ןעוועג טשינ זיא עכלעוו ,לדיימ סיטרַאקעמ טימ ךיז טרבח לעשַאר
 ןעזעג טָאה לעשַאר רָאנ ןדייס ,ןָאטעגנָא ןייר רעייז ןעגנַאגעג טשינ זיא ןוא ענייש
 יד יו ,טייקנייש ענעגייא ריא רעטלוב ןבײהסורַא לָאז סָאװ ,טסַארטנָאק ַא ריא ןיא

 ,טוט יז סָאװ ,טסייוו לדיימ סָאד ,ָאק :לעׂשַאר ףיוא טדערעג טכעלש ןבָאה תונכש
 ,טדערעג תונכש יד ןבָאה --- ?טייקסואימ ַאזַא טימ םורַא ךיז טּפעלש יז ןעוו

 סיורג ןייק ןבָאה טנָאקעג טשינ טָאה ירעמ זַא ,ךיז ןוֿפ ךיז טײטשרַאֿפ סע
 ,ערעדנַא יד יוװ ,גניווריוא ןוא -- םינכש עשידיי עריא ןוֿפ ןגיוא יד ןיא תובישח
 םעד ןוֿפ ןגָאלשסױרַא זייוונטייצ רעבָא טגעלֿפ סע .טקרעמַאב טשינ יז טָאה
 . .ןעגנַאֿפעג ןעמונעג לגניי ןשידיי םעד טָאה סָאװ ,טײקמערַאװ ַא לדיימ ןשירייא
 רעד ןיא קיטנוז ןדעי .קיטנוז ןוֿפ גָאט םעד ןיא ןרעדנואווַאב טֿפָא יז טגעלֿפ רע
 זיא סע סָאװ .ןײרַא ךריק ןיא ןייג וצ טצופעגסיוא ךיז סיטרַאקעמ יד ןבָאה ירֿפ
 -תבש טכַארבעג ןשירייא םעד טשינ טָאה ןעמ רוּכיש יװ ,ךָאװ עצנַאג ַא ןעוועג
 ןָאטעגנָא ,סיֿפ יד ףיוא ןענַאטשעג רע זיא ירֿפ רעד !ןיא קיטנוז --- ,םייהַא סטכַאנוצ
 -- ,דמעה ןטסערּפעג ,ןסייוו םעד ףיוא סּפינש םענירג ַא טימ ,גוצנַא ןצרַאווש ַא ןיא
 ענייר ןיא ןָאטעגנָא ,ענעשַאװעגּפָא ,רעדניק ענייז עלַא ,עילימַאֿפ עצנַאג יד ןוא
 לָאמ טֿפָא ,סעגנעטס ענירג ןיא ךעלּפעצ טימ ,עטמעקעגסיוא ,ךיש ןוא ךעלדיילק
 רעכיב-טעבעג יד טימ ןעגנַאגעג ייז ןענייז ,ןעמולב עקידעבעל טימ טצנַארקַאב

 ןעז טלָאװעג סיטרַאקעמ יד טָאה ןעמ ןעוו .ןירַא ךריק רעד ןיא טנעה יד ןיא
 -קיטנוז רעייז ןָא ןענָאמרעד טזומעג ךיז ןעמ טָאה ,ןשטנעמ יװ ןכָאװ רעד ןיא
 .ןעזעג ױזַא ייז טָאה גניווריוא ךיוא ןוא .ךריק ןיא דַארַאּפ ןקיד

 .עטצוּפעגסיױא ןַא ,סַאג ןיא קידנעייטש ןירעמ ןֿפָארטעגנָא רע טָאה לָאמ ןייא
 ןגָארטעג טָאה יז .טצוּפעגסיוא ױזַא ןעזעג טשינ רעירֿפ לָאמ ןייק ךָאנ יז טָאה רע
 זיא קיטנוז .קיטנוז ַא ןיא ןעוועג טשינ זיא סע ,דײלק-עיצַאמריֿפנָאק סייוו ריא
 .ךָאװ ןטימ ןיא ןעוועג זיא סע .עטצוּפעגסיױא ןַא ,יז ןעז וצ ןעוועג טנייוועג ןיוש רע
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 טימ ןצנַאג ןיא טניישעג טָאה לדיימ סָאד ןוא --- טצוּפעגסױא ןעוועג זיא ירעמ
 -סיוא דנַאב םענירג ַא ךָאנ ןוא רָאה עצרַאװש עריא ןיא דנַאב םענירג ,ןסיורג ַא
 ןעמולב טעקוב ַא ןוא ,ןקָאז עסייוו ,ךיש עסייוו טימ ,טסורב ריא רעביא טגיילעג
 ןירעמ טָאה סָאװ ,טײקטצוּפעגסיױא סָאד ןעוועג טשינ זיא סע .טנַאה רעד ןיא
 :גנוטלַאה ריא ןעוועג זיא סע ;ןגיוא סלגניי םעד ןיא טרעדנערַאֿפ לָאמ ַא טימ
 טײקצלָאטש ַא ,ןגיוא עקיצנַאלג עריא ןוֿפ טקוקעגסױרַא טָאה טײקצלָאטש ַא
 ,רעכעה ּפָאק םעד ןגָארטעג רָאג טָאה יז ; ךיז ןטלַאה ןצנַאג ריא ןיא ןעוועג זיא
 -עגוצ זיא גניווריוא .ןעמעלַא רעביא ןביוהרעד טליֿפרעד ךיז טלָאװ יז ךיילג

 : לביימש ַא טימ טגָאזעג ןוא קילב ןטימ ּפָא טסעמ ַא ןבעגעג יז טָאה ,ריא וצ ןעגנַאג |

 ,דיק ,קיטרַאסיױורג סיוא טסעז --
 -טניעס טנייה ךָאד זיא סע -- ,ץלָאטש טימ טגָאזעג יז טָאה --- ,סיוועג ---

 .גָאט קירטעּפ
 ,ליֿפעג סָאד טַאהעג טָאה רע .,ןרױלרַאֿפ טונימ ַא ןענַאטשעג זיא גניווריוא

 : ןֿפורעגנָא ךיז דלַאב רע טָאה ,םיא טימ ךיז טציירעג יוװ ױזַא טָאה לדיימ סָאד זַא

 ךיא לע טלָאמעד ,ןעמוק טעוװ סעזָאמ-טניעס ןוֿפ גָאט רעד ןעוו ,רָאנ טרַאװ ---
 ,ריא ןוֿפ ןעגנַאגעגּפָא זיא ןוא טיירדעגסיוא ךיז טָאה רע ןוא -- .וד יו ןעזסיוא ךיוא

 סָאװ ,טכיל ַא ,טכיל שילרעטסיוא ןַא טגָאמרַאֿפ ןבָאה ןגיוא עניילק סירעמ
 טייקסטוג ַא ,טײקנזָאלעגוצ ַא ,גנואיצוצ עכעלביל ַא -- קילב ריא ,טמירַאוװעג טָאה
 .ןָאטעג טוג טָאה סָאװ

 טײטשרַאֿפ ,טָאה רע ,ריא טימ ךיז ןענעגעגַאב וצ ןרעג ןעוועג זיא גניווריוא
 ןדעי רָאנ .לעשַאר -- ןעוועג זיא לדיימ ןייז ,ריא ןגעו טרעלקעג טשינרָאג ,ךיז
 ןייק רָאג ךיז ןבעגוצּפָא טשינ , רע טָאה ,ןירעמ ןֿפָארטעג טָאה רע ןעוו ,לָאמ
 אקווד טריגירטניא םיא טָאה לדיימ עשיוייא סָאד .טוג טליֿפעג ךיז ,ןוֿפרעד ןובשח
 טימ ,וליֿפַא ןכעלטנייֿפ םעד טימ ,ןטנַאקַאבמוא םעד טימ ,טײקדמערֿפ רעד טימ
 ןיא רעדליב עקילייה עשילױטַאק יד טימ ,ןדיי טנייֿפ טָאה רעטָאֿפ ריא סָאװ ,םעד
 קיטנוז טמוק יז ןעוו ,לָאמַא .ןײרַא ךריק ןיא ןייג ןקידקיטנוז םעד טימ ,םייה ריא
 ּפָארַא טזָאלב סדמערֿפ סעּפע :ערעדנַא ןַא ןצנַאג ןיא יז זיא ,ךריק ןוֿפ קירוצ
 -רטקמ טָאה חלג רעד סָאװ ,ךערייוו םעד טימ ןעוועג לוֿפ טלָאװ יז יו ,ריא ןוֿפ

 ריא ןוֿפ רָאנ ,דיילק ריא ןוֿפ רָאנ טשינ ךערייוו םעד טרעה ןעמ .ךריק ןיא ןעוועג
 ןענייז ךעלקעב עריא ,טכיײֿפ ןוא קיצנַאלג ױזַא ןענייז ןגיוא עריא : ןועוו ןצנַאג
 - טָאה ,רעטומ ןייז ;הרובד .ריא ןיא זיא טייקירעיורט ַא סעּפע ןוא ,טמַאלֿפעצ טיור
 סע; : ןיירַא בוטש ןיא ריא וצ ךיילג ךריק ןוֿפ טמוק "עסקיש; יד ןעוו ,ביל טשינ
 הרובד טגעלֿפ -- ,"בוטש עצנַאג יד ףירט רימ טכַאמ יז זַא ,סיוא רימ ךיז טכַאד
 זיא יז ןעוו ,ריא ןוֿפ ּפָאק םעד ןגײבקעװַא ךיוא טגעלֿפ רעטָאֿפ רעד ןוא ,ןגָאז
 ןוֿפ ךיז טליֿפ סָאװ ,ךורעג -ךערייוו רעד אקווד ןוא .בוטש ןיא ךריק ןוֿפ ןעמוקעג
 סעּפע טָאה ,ןזעוו ריא ןוֿפ סיוא טייג סָאװ ,טייקירעיורט יד אקווד ,רעדיילק עריא
 זיא סע לייוו רָאנ ,ביל סע טָאה רע לייוו טשינ -- ןגניווריוא רַאֿפ סקידנעיצוצ
 ...ףירט ,טרעװרַאֿפ ,דמערֿפ יױזַא

 עצנַאג ריא קעװַא םיא טיג ןוא ןטענ רַאֿפ ןָא ױזַא ךיז טמענ ירעמ רעבָא טניז
 טײקרַאבקנַאד רעֿפיט ןוֿפ ליֿפעג ַא ריא רַאֿפ רעדורב רערעגניי רעד טָאה ,טייצ
 ,גנורערַאֿפ ןוא

 טקוקעגֿפױרַא קידנעטש טָאה רע .רעדורב ןייז טרעטעגרַאֿפ טָאה גניווריוא
 טשינ טָאה רע .ןכיירגרעד טשינ לָאמ ןייק טעו רע סָאװ ,לַאעדיא ןַא וצ יו םיא וצ
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 טָאה רע -- ,הדמתה ןייז ,ןעגנונכייצסיוא ענייז ,ןענרעל טוג ןייז ןעוועג-אנקמ
 טָאה רע .ןענרעל וצ קשח ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע לייוו ,ןעוועג-אנקמ טשינ
 טמיטשַאב ,טמיטשַאב סרעדנַא סעּפע רַאֿפ ןָא טנגוי רעירֿפ רעד ןוֿפ ןטלַאהעג ךיז
 ,טײקמערָא ןוֿפ ּפמוז םעד ןוֿפ עילימַאֿפ ןייז ןוא ךיז ןּפעלשסױרַא רַאֿפ

 ץלָאטש זיא ןוא ןטײקיאעֿפ עסיורג סרעדורב ןייז טרעדנואווַאב רעבָא טָאה רע
 ךיא לעוװ --- ,ןגָאז רע טגעלֿפ --- ,טלעג ןבָאה לעװ ךיא ןעוו; : םיא ףיוא ןעוועג
 ,ףרַאדַאב רע סָאװ ,גנידצלַא ןבעג םיא לעװ ךיא .ןרידוטש רעדורב ןיימ ןזָאל

 ."רעכיב עטסרעייט יד ןֿפױק םיא לעוװ

 -ריוא ןעוועג זיא שזדעלַאק ןיא ןייג סרעדורב םעד ןטלַאהוצסיוא חוּכב ןייז וצ = |
 רעירֿפ ןייז ןוֿפ ןעמונעג טסנרע ןלוֿפ טימ טָאה לגניי סָאד ןוא --- לַאעדיא סגניוו
 םעד ןֿפלעה וצ ףיוא ןטסנידרַאֿפ עניילק ענייז ןוֿפ טלעג ןרָאּפשוצּפָא ןָא טנגוי
 -ַאק םעד טָאטשנַא ,וצרעד ןעמוק טעװ סע ןעוו ,שזדעלַאק ןיא ןרידוטש רעדורב
 ןזײװסױרַא טנָאקעג טשינ טָאה גניווריוא ,קילגמוא סָאד ןעמוקעג זיא ,שזדעל
 רַאֿפ -- ,רעטָאֿפ ןייז יו ױזַא רעדורב םוצ עביל ןייז ןוא דיילטימ ןייז ,רעצ ןייז
 ןעוועג טיירג טשינ ךיוא זיא רע .ךיז ןיא ןסָאלשרַאֿפ וצ ןעוועג לגניי סָאד זיא םעד
 םיא טָאה םעד רַאֿפ -- ,רעטָאֿפ ןייז יו ןענידַאב וצ רעדורב ןטלּפירקרַאֿפ ןייז
 .רעיודסיוא ןוא דלודעג טלעֿפעג

 רעד םיא טָאה לָאמ טֿפָא .םייה רעד ןיא ןעניֿפעג טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רע
 ךָאד טָאה רע .בוטש ןוֿפ טגָאיעגסױרַא רעדורב םענעֿפלָאהַאבמוא ןייז ןוֿפ קילבנָא
 ןבָאה וצ טרַאגעג ןוא -- טלעג טלמַאזעג רע טָאה טציא .םיא ןגעוו טכַארטעג
 -נערב קידנעטש םיא טגעלֿפ רע .ןטלַאהסיוא רעדורב םעד ןענָאק וצ ידּכ ,טלעג
 לָאמַא ,לרעקוצ-טכורֿפ ַא לָאמַא ,ןעמוקעג בוטש ןיא זיא רע ןעוו ,סַאג ןוֿפ ןעג
 .ןרעג טָאה רעדורב רעד זַא ,טסואוועג טָאה רע סָאװ ,רעכיב

 יד ןוא דלודעג יד טַאהעג טָאה רע סָאװ ,רעטָאֿפ ןייז ןעוועג אנקמ טָאה רע
 -רַאֿפ טשינ סָאד טָאה רע --- ,רעדורב ןייז טימ ןבעגּפָא ךיז ןענָאק וצ טֿפַאשביל
 גנואיצַאב רעזָאלצרַאה -- לָאמ טֿפָא --- ןוא טײקטלַאק סרעטומ רעד ןגעוו .טגָאמ
 . טָאה רע .ןבעגּפָא ןובשח ןייק טנָאקעג טשינ ךיז רע טָאה ןוז ןטלּפירקרַאֿפ םוצ
  טלדנַאה יז סָאװ ,לזמ ריא רעביא טײקטרעטיברַאֿפ תמחמ זיא סע זַא ,ןטלַאהעג
 ,סעצײלּפ עריא ףיוא טגיל םָארק עצנַאג יד ,טכעלש ןוא גנע ריא זיא סע .ױזַא
 רע טָאה םעד תמחמ .,ןעגנולָאצ-תובוח ןוא טלעג-הריד רעביא ןגרָאז וצ טָאה יז
 ריא ףיוא טַאהעג תונמחר טָאה רע ,רעטומ רעד ףיוא טַאהעג טשינ לכירַאֿפ ןייק
 ,רעדורב םעד ףיוא יו

 -רעד -- ,טײקמערָא רעייז ןטלַאהעג ךעלטרָאװטנַארַאֿפ גנידצלַא רַאֿפ טָאה רע
 "נזָאלעגּפָא ןַײז רַאֿפ רעטָאֿפ ןֿפױא ץרַאה רעטיב ַא ןגָארטעג רעכיג רע טָאה רַאֿפ
 -טנַארַאֿפ וליֿפַא יז טָאה רע סָאװ ,טײקמערָא יד ,רעטומ רעד ףיוא רעדייא טייק
 -עגסיוא ,ןסירעגסיוא טָאה ,טייקנַארק סרעדורב ןַײז רַאֿפ ןטלַאהעג ךעלטרָאװ
 ןעמענ ,ןכַאז ןעז טייהרעגנוי םיא טזָאלעג ןוא טנעמיטנעס ןדעי םיא ןיא טלצרָאװ
 ,קילבסיוא ןלַאער ןקיצנייא-ןייא םעד ןוֿפ רָאנ ןבעל םוצ ןוא ןשטנעמ וצ לעטש ַא
 גנוטער עקיצנייא יד םיא רַאֿפ ןרָאװעג זיא טלעג ןוא .טלעג -- ןעוועג זיא סע סָאװ
 ןֿפַאשעג טָאה ןבעל עקידתוירזכַא סָאד סָאװ ,סעקטסַאּפ ןֹוא ןטֿפַאשגנע עלַא ןוֿפ
 עכלעוו ,רעטומ ןַײז וצ טנעָאנ טכַאמעג ךיוא םיא טָאה סָאד ,החּפשמ ןַײז רַאֿפ
 יו ןעוועג זיא סע .רֶע סָאװ ,דמעמ רעייז וצ גנואיצַאב עבלעז יד טַאהעג טָאה
 ,םיא ןוא רעטומ רעד ןשיװצ דנוב רעליטש ַא ןרָאװעג ןסָאלשעג טלָאװ סע
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 ןענַאטשרַאֿפ ךיז ןבָאה ייז :ןֿפרעד טדערעג טשינ לָאמ ןייק ןבָאה ייז שטָאכ
 .טייהרעמוטש

 ןגניווריוא טָאה רעדורב ןטלּפירקרַאֿפ ןייז וצ גנומענַאב עלעדייא סירעמ
 לדיימ סָאד זַא ,טסואוועג טָאה רע .טקיאורמואַאב יא ,טרעטסײגַאב יא ךיילגוצ
 יז רָאנ ,עיצַאקַאו ריא ןוֿפ טייצ עײרֿפ יד רָאנ טשינ רעדורב םעד קעװַא טיג
 ןדעי ןלַאדנַאקס טכַאמ רעטָאֿפ ריא זַא ,טסואוועג טָאװ רע .רַאֿפרעד שממ טדייל
 לכיימש רעד .ןעמענ עטסגרע יד טימ ןָא יז טֿפור ,םיהַא ןעמוק ןייז ייב טנוװָא
 -ַאב רעשיזיֿפ רעד ףיוא טגָאזעג תודע לָאמ טֿפָא טָאה ןגיוא עטכיײֿפ עריא ןיא
 -ֿפױא ריא רַאֿפ רעטָאֿפ םעד ןוֿפ ןייטשוצסיוא טַאהעג טָאה יז סָאװ ,גנוקידייל
 ריא רעטניה ןעוועג זיא סָאװ ,וויטָאמ םעד ןענַאטשרַאֿפ טשינ טָאה רע .גנוריֿפ
 .ןטענ וצ טײקכעלטנײרֿפ סיוא ,ןיינ ,טייקסטוג סיוא סיוועג סע טוט יז ,גנוריֿפֿפױא
 טימ ּפָא ךיז טיג יז סָאװ ,טייצ רעד ךרוד טלעג ןענידרַאֿפ טנָאקעג ךָאד טלָאװ יז
 ליוו יז ןוא ,תולד רעד טֿפײֿפ םייה רעד ןיא ריא ייב ,םעד ןיא ךיז טקיטיונ יז .ןטענ
 ,ןטָאבעגנָא טַאהעג ריא טָאה רעטומ יד סָאװ ,טלעג ןייק ןעמענ טשינ

 טשינ טעוװ .יז ןעוו ,ןָאט רע טעװ סָאװ -- ,ריא וצ טנייוועגוצ טענ זיא טציא
 ,טייקסטוג ריא טימ ,טֿפַאשטנײרֿפ ריא טימ לדיימ ןייֿפ ַא יז זיא ןטענ רַאֿפ ? ןייז
 : ,ןדייל טימ רַאֿפרעד רעבָא טלָאצַאב יז

 ,טנַאה ריא ןָא טמענ ןוא גניווריוא טכַארט -- ,"לדיימ ליואוו ַא זיא יז;
 ,קיטַאלג ןיא טיוה יד .רענייז ןיא טנַאה ריא ןוֿפ סױרַא טילג טײקמערַאװ ַא
 טוה ריא ןוֿפ סױרַא טסילֿפ טייקסטוג ַא .וויטיסנעס ןרעטיצ רעגניֿפ עריא
 ןגיוא עקיצנַאלג עריא ןיא קילב ַא טּפַאכ רע .רענייז ןיא ןיירַא ךיז טסיג ןוא
 ליומ ןייז ןוֿפ טײקמערַאװ יד טליֿפ יז --- ,ןירַא רעיוא ןיא ריא טמיור ןוא --
 : קַאב ריא ףיוא

 ,ליואוו רעייז טסיב ,תמא ןַא ףיוא סע ןיימ ךיא .ירעמ ,לדיימ ליואוו ַא טסיב --

 ,טרירעג יז טָאה סָאװ ,עמיטש רעד ןוֿפ ןָאט רעד ןעוועג זיא סע

 םענעֿפָא ריא טימ רעמ קידנעלכיימש ,רעדנואוו טימ טקוקעגנָא םיא טָאה יז
 ,ןגיוא ענעֿפָא עריא טימ ןוא ליומ

 ,לדיימ ליואוו ַא זיא לעשַאר זַא ,טניימעג בָאה ךיא --

 ריא וצ ליומ סָאד וצ רעטייוו טגייב ןוא גניווריוא טגָאז --- ,ךיוא לעשַאר --
 -ייה ַא יז טליֿפרעד ,טײקמערַאװ רעד טימ ןעמַאזוצ .רעטנעענ לָאמ סָאד ,רעיוא
 רעבלעז רעד זיא סע .ןעק יז סָאװ ,טיוה ןייז ןוֿפ חיר ַא ,ליומ ןייז ןוֿפ חיר ןשימ
 טגעלֿפ יז ןעוו ,טליֿפעג סע טָאה יז סָאװ ,בייל סטענ ןוֿפ סױרַא טמוק סָאװ ,חיר
 ;טגָאז ןוא ףיוא ךיז טּפַאכ יז .יז טקערשרעד סָאד .ןשַאו םיא

 ,טעּפש טרעוו סע ,ןײגמיײהַא זומ ךיא ,גניווריוא ,תמאב --

 ,דליב סָאד טשינ ייס-יוו-ייס רימ טלעֿפעג סע ,ירעמ ,םוק --
 ,רָאלרַאּפ םירק-זייא ןַא ןיא םירק-זייא ןַא ןֿפױק ריא רע ליוװ םייהַא געוו ןֿפױא

 -יטוט, םעד טסע יז תעשב ןוא ,טייצ טונימ ַא ןבָאה ךָאנ יז טעװ םעד ףיוא --
 גניווריוא יז טכַארטַאב ,גנולש ןדעי ןוֿפ קידנבָאה האנה ,םַאזגנַאל --- ?יטורֿפ
 -זייא ןסיז ןטימ עלעֿפעל ַא טמענ יז ןעוו ,לָאמ ןדעי יװ טקרעמַאב רע .טייז ַא ןוֿפ
 ,ךָאנרעד טנֿפע יז ןוא ,האנה ןוֿפ ןגיוא יד יז טכַאמרַאֿפ ,ןירַא ליומ ןיא םירק
 םעד ןיא קילב ןטײשרַאֿפ ַא טימ ןגיוא יד ,גנולש םעד ּפָארַא טגנילש יז ןעוו
 טיור קידרעיײֿפ ריא טימ קעל ַא טיג ןוא יז טגָאז -- ?!יָאב ,ָאק :םינּפ סלגניי
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 טשרע .טגייווש ןוא סעּפע ךיז טלטיור גניווריוא ,ןּפיל עוויטיסנעס עריא לגניצ
 ןיא ןיוש ךיז ןעניֿפעג ןוא רָאלרַאּפ-םירק-זייא ןוֿפ סױרַא ןעמוק ייז ןעוו רעבָא
 ןיא ריא טעשטּפעש ןוא טנַאה רעד ייב ןָא יז רע טמענ ,סָאג רעלעקנוט רעד
 ִ : ןײרַא רעיוא

 ,לדיימ ןייש ַא ךיוא טסיב ,ירעמ ,לדיימ ליואוו ַא רָאנ טשינ טסיב ---

 .טגָאזעג טשינ רענייק ךָאנ ריא טָאה סָאד
 ,טכַאנ רעד ןיא .ךעלגייא עריא טימ ןָא םיא טקוק ,ּפָא ךיז טלעטש לדיימ סָאד

 ,ךעלרעיײֿפ ,ייז ןיא ךיז ןכערב ךעלרעיײֿפ ,רעמ ךָאנ ןגיוא עריא ןענייש ,ךיז טכַאד
 : טסנרע םיא טגערֿפ יז ןוא .ןעזעג טשינ לָאמ ןייק טָאה רע סָאװ

 ? סע טסניימ וד ---

 ! תמא ןטכער ַא ףיוא סע ןיימ ךיא --

 ןגָאז וצ טשינ ןוא --- ,טייג ןוא טייטש יז יו ףיוא ךיז טּפַאכ לדיימ סָאד ןוא |

 .םיהַא ךיז וצ טירט עקנילֿפ טימ קעװַא יז טֿפױל ,טכַאנ עטוג ַא

 .ךָאנ גניווריוא ריא טיירש -- ? רעמ רעד זיא סָאװ ,ירעמ ---

 ,טרעֿפטנעעג טשינרָאג םיא טָאה לדיימ סָאד
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 ןצענערג יד ,טשיװרַאֿפ טנעוו יד ,ללח ןיא ןגעלעג זיא טיײקרעטצניֿפ ערעל

 ןיא ןרָאװעג טמערוֿפעגרעביא טייקיטשינ עצרַאװש יד זיא ךָאד .ןדנואװשרַאֿפ
 זרעווינוא םעד ןטימ ןיא .זרעווינוא םעד ןיא ,ףוט-ןיא םעד ןיא הבשחמ סנעטיינ
 טשינ ךיז ןָאק רע .טרָא ןייא ףיוא ,רמוח רעכעלגעווַאבמוא ןַא ,ןעטיינ ,רע טגיל
 זיא ךָאד .ףליה סנצעמיא טימ רָאנ ןדייס ,טייז רעטייווצ רעד ףיוא ןעיירדרעביא
 רעד ןיא רע .סעיסנעמיד יירד יד סיוא ךיז ןטײרּפש םיא ןוֿפ סָאװ ,טקנוּפ ַא רע
 רעד זיא רע לייו ,שי וצ טשינ רעד טרעוו םיא ךרוד :טשינ םעד ןוֿפ םוידעמ
 ןרעװ וצ טשינ םעד טרעטש רע .שי םעד ףיוא טמענ סָאװ ,טקנוּפ רעקיצנייא
 טשינ טעװ טקנוּפ רעד ןעוו .ךיז ןיאםיא טגָארט רע סָאװ ,םעד ךרוד -- טשינ
 -טרעשַאב ןייז וצ ,תילכּת ןייז וצ ןעמוק טשינ רעד לָאמסנעד טשרע טעװ ,ןרעוו
 ,ןייז טשינ םוצ ,טייק

 טקנוּפ םעד ןקעמסיוא טשינ רע לָאז סָאװ רַאֿפ ?טשינ ןעד סָאװ רַאֿפ ןוא
 ? םעלבָארּפ רעשיטַאמעטַאמ ַא ןיא תועט ַא טָאה רע ןעוו ,סיוא םיא טקעמ רע יו

 ,ןֿפלָאהַאבמוא זיא רע רָאנ ,ריֿפסױא םעד וצ ןעמוקעג גנַאל ןוֿפ ןיוש זיא רע
 ןַא וצ ןעמוקנָא רע זומ גנוטכינרַאֿפ ןוֿפ טקַא םעד ןריֿפוצסיױא ףיוא וליֿפַא זַא
 ןדייס ,ןייֵלַא ןריֿפוצסיױא סָאד טייקכעלגעמ ןייק טשינ טָאה רע ,ףליה טנרעדנַא
 ךיז ייב טכַאמענּפָא טַאהעג לָאמ ליֿפ טָאה רע .דנַאטשרעדיװ ןוויסַאּפ ךרוד רָאנ
 ןייק ןעמענ וצ טשינ ,טסייה סָאד ,ןוט וצ טשינ ,רעקיטכיר רעדָא ,ןוט וצ סָאד
 ןיא ,ןליו םוכס םעד ךיז ןיא ןעגנערבֿפױנוצ טנָאקעג טשינ טָאה רע רָאנ ,זיּפש
 טשינ טָאה רע .עטלָאװעג סָאד ןריֿפוצסיױא ידּכ ,טקיטיונעג ךיז טָאה רע ןכלעוו
 טעװ רע .ןליוו ןייז ןגעק --- זייּפש ןעמונעג רע טָאה ,ןלעװ וצ ןליוו ןייק טַאהעג
 עצנַאג ןייז ןעמענֿפױנוצ ןֿפרַאדַאב טעװ רע ,חוּכ םעד ןעמוקַאב ןֿפרַאדַאב רעבָא
 ןוא טריזילַארַאּפ טָאה טייהקנַארק יד סָאװ .,ןליו םעד ןבעלֿפױא ןוא עיגרענע
 ,םיא ןיא טעטכינרַאֿפ

 תלוכיב רע זיא טציא זַא ,עיגרענע יד רע טָאה טציא ןַא ,טליֿפ רע ןוא
 ןוצר םעד טליֿפ רע לייוו רַאֿפרעד ,רקיע רעד ןוא -- ,ןוצר ןַיז ןריֿפוצסיױא
 .טציא זיב טַאהעג טשינ סע טָאה רע סָאװ ,טנעה ענייז ןיא ןוצר םעד טָאה רע

 ,םיא רַאֿפ ןעוועג הדוותמ ךיז טָאה ירעמ טניז ,ןוצר םעד ןעמוקַאב טָאה רע
 ,ביל םיא טָאה יז זַא

 סנטייוורעד ןוֿפ יז ןטלַאה וצ ךיז ןיא ןליוו גונעג טכַארבעגֿפױנוצ טָאה רע
 ,טרעלקרעד םיא טָאה יז תעשב שטָאכ ,ךיז וצ וצ טשינ יז טזָאל רע .ךיז ןוֿפ
 ןרָאװעג ןריובעג םיא ןיא ןוצר רעדנַא ןַא זיא ,םיא ןיא טבילרַאֿפ זיא יז זַא
 ,ןטָארוצסיױא ןוא ןקירדוצרעטנוא םיא תוחוּכ ענייז עלַא טימ ךיז טימ רע סָאװ

 ןֿפוא-ןיאב טָאה רע סָאװ ,ליֿפעג ַא םיא ןיא טקעװעגֿפױא טָאה לדיימ סָאד
 רעגַאב ןכעלטכעלשעג ןוֿפ ליֿפעג סָאד ,סע טגָאמרַאֿפ רע זַא ,טביולגעג טשינ
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 ןוא גנונעֿפָאה םיא ןבעגעג ,ןקָארשרעד יא ,טײרֿפרעד יא ךיילגוצ םיא טָאה
 -נַאֿפ עכעלכיירגרעדמוא עטסכעה יד וצ םיא ןביוהרעד ,טרעטישרעד ךיילגוצ
 ,ןטנורגּפָא ןיא םיא ןֿפרָאװעגּפָארַא ךיילגוצ ןוא סעיזַאט

 טשינ ,ןיינ ,טנָאמרעד םיא טָאה רעקרַאֿפ ןכעלטכעלשעג וצ ןליוו ןוֿפ ןייש רעד
 -ַאכ ר"ד סָאװ ,תואיבנ ַא טכָאמעג רָאװ ,םיא רַאֿפ טריזילַאער רָאנ ,טנָאמרעד
 טלעמונַא םיא טָאה שטיָאנַאזַאכ ר"ד .ןגָאזסױארָאֿפ טֿפָא םיא טגעלֿפ שטיװָאנַאז
 רעייז ,שטיװָאנַאזַאכ ר"ד ,טײהקנַארק ןייז ןוֿפ ןינע ןצנַאג םעד טרעלקעגֿפױא
 טסילַאיצעּפס ןטמירַאב םעד טימ ןעוועג ןענַאטשרַאֿפנײא טינ זיא ,רָאטקָאד"זיוה
 ןייז זַא ,םישדח רָאּפ ַא ןגעלעגּפָא ןעוועג זיא ןעטיינ ואוו ,לָאטיּפש ויוולעכ ןוֿפ
 ןיוש טעוו .רע זַא ,ןסייהעג טלָאװ סָאד סָאװ ,טריזילַארַאּפ זיא וורענ רעלַארטנעצ
 טָאה רעכלעוו ,שטיוָאנַאזַאכ ר"ד .סיֿפ יד טימ ןגעװַאב ןענָאק טשינ לָאמ ןייק
 ןוא געט םיא טעמדיוועג ןוא לַאֿפ סנעטיינ ןיא טריסערעטניארַאֿפ ךיז לעיצעּפס
 ,עלַאקָאל ַא רָאנ זיא גנומייל יד זַא ,טלַאה ,טייהקנַארק רעצנַאג ןייז ךרוד טכענ
 ,ןעמוקַאב טָאה לגניי סָאד סָאװ ,רעבָא קָאש רעד ,טנעה יד ןוֿפ ןלוקסומ יד ןיא
 קיטעטמוא זיא רעכלעוו ,וורענ ןלַארטנעצ םעד טמיילעג קיליײוװטייצ רָאנ טָאה
 ץלַא זיא סע .דנַאטשוצ ןקיטכעמנָא ןקידנֿפָאלש ַא ןיא ךיז טניֿפעג ןוא ןרָאװעג
 -טימעג סטנעיצַאּפ םעד ןוֿפ טַאטלוזער רעד ,שטיוװָאנַאזַאכ ר"ד טיול ,ןעוועג
 ןריױלרַאֿפ טָאה רע זַא ,םיא ףיוא טקריוועג יֹוזַא טָאה קערש יד תמחמ ,דנַאטשוצ
 סע זַא ,טביולגעג טָאה שטיוװָאנַאזַאכ ר"ד .ןליוו ןוֿפ טֿפַארק יד -- קילייווטייצ ---

 רעד ךרוד טרענעג ןרעוו עכלעוו ,סיֿפ ענייז ןוֿפ ןלוקסומ יד ןיא ןבעל ָאד זיא
 ןיא ןקעוורעד וצ ןעגנילעג טעװ סע ןעוו ןוא -- ,םעטסיס-ןוורענ רעלַארטנעצ
 ןליוו ןייז ןוֿפ טֿפַארק יד ךיוא טעװ ,ןלוקסומ ענייז וצ יורטוצ טנעיצַאּפ םעד
 םעד ןבעג וצ טייהנגעלעג ַא טכוזעג רַאֿפרעד טָאה רע ,םיא םיא ןכַאװֿפױא
 ןליוו ןייז ןוֿפ טֿפַארק יד םיא ןיא ןקעװֿפױא לָאז סָאװ ,סיוטש ַאזַא טנעיצַאּפ
 -לוּפ סָאד סָאװ ,טסול רעטסכעה רעד ןיא ןעניֿפעג טנָאקעג רָאנ רע טָאה סָאד
 טגעלֿפ םעד בילוצ .גנוכַאװרעד רעכעלטכעלשעג ןיא ,טגָאמרַאֿפ ןבעל עקידנריס

 ,גנַאלרַאֿפ ןכעלטכעלשעג ַא רוחב ןטמיילעג םעד ןיא ןֿפורוצסױרַא ןעימ ךיז רע
 ןוואורּפ םיא טגעלֿפ רע .וצרעד קיאעֿפ זיא רע זַא ,רעיוא ןיא ןעמיורנייא םיא
 : ינק יד ןגעװַאב וצ קיאעֿפ זיא רע זַא ,ןגייצרעביא

 ןצנַאג ןיא ןעוועג שיײלֿפ סָאד טלָאװ .ןעוועג טיוט ןטלָאװ סיֿפ ענייד ןעווע
 ןוא רענייב ןוֿפ ריד ייב ןענַאטשַאב רָאנ לָאמסנעד ןטלָאװ ייז .ייז ןוֿפ ןלַאֿפעגּפָא
 זיא ,ךיז ףיוא שיילֿפ ךָאנ ןבָאה סיֿפ יד סָאװ ,סָאד .סמערָא ענייד יו ױזַא ,טיוה
 ימ ,ןגעװַאב ןענָאק ייז טסֿפרַאדַאב וד ןוא ,ךיז ןיא ןבעל ןבָאה ייז זַא ,זיײװַאב ַא/

 ןֿפױא שטָאכ ,סיֿפ יד ןגעװַאב וצ ןליוו ןייד ןוֿפ חוּכ ןצנַאג םעד טימ ,טענ ,ךיז
 רעד ןיא גָאטייוו ַא ןליֿפרעד וצ ךיז ימ .ערדלָאק רעד רעטנוא רעגייטש ןטסדנימ
 ,סיֿפ יד ןגעװַאב ןענָאק טסעװ וד ןעוו ןוא !רוטַאנ רעד טימ-ףלעה .גנוגעווַאב
 / יַאזַאכ ר"ד םיא טגעלֿפ -- ,"רעקרַאֿפ ןכעלטכעלשעג ףיוא ןייז קיאעֿפ וטסעוו
 -עג ךיז ןיא ןֿפורוצסױרַא ךיז ימ; -- .ןײרַא רעיוא ןיא ;ןעמיורנייא שטיװָאנ
 -עג ןֿפלעה ריד טעװ סָאד ,טֿפַארק-גנולעטשרָאֿפ רעד ךרוד רעגַאב ןכעלטכעלש
 .?סיֿפ ענייד ןוֿפ ןלוקסומ יד רעביא לָארטנָאק ןעניוו

 ,ןסַאּפֿפיױא ןעז ןלָאז ייז זַא ,ןרעטלע סנעטיינ טגָאזעגנָא טָאה רָאטקָאד רעד
 ןעגנוביירנייא ןעמוקַאב טנװָא ןדעי ןוא ןגרָאמירֿפ ןדעי לָאז טנעיצַאּפ רעד זַא
 ,סיֿפ ןוא ןקור ןייז רעביא ,לָאהָאקלַא ןוא רעסַאװ ןיא טקייוװעג ,םָאװש ַא טימ
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 רעבָא רעטעּפש :ףיורעד טסַאּפעגֿפױא רעייז רעטָאֿפ רעד עקַאט טָאה ביײהנָא ןיא
 ,טקיסעלכַאנרַאֿפ --- הסנרּפ ןיא טײקטגָאירַאֿפ בילוצ --- לָאמ טֿפָא סָאד רע טָאה

 ,ןֿפרַאװרָאֿפ ךיז ןיקסווָאדיװַאד ןטלַא םעד טֿפָא טרעהעג טָאה ירעמ עניילק יד
 ,גנובײרנײא-לָאהָאקלַא יד ןענעטיינ ןבעג וצ ןסעגרַאֿפ רעדיוו ןיוש טָאה רע זַא
 ךיז טָאה יז זיב ,ןעגנוביירנייא יד ןוֿפ טייקיטכיוו רעד ןגעוו טרעהעג טָאה יז
 ,םעד ןגעוו טרָאװ ןייק ןגָאז וצ טשינ םענייק .ןריֿפוצסיױא ןיילַא סָאד ןעמונעג
 ױזַא ריא ייב ןעמוקעגסױרַא זיא סע ןוא .ןָאט גנילצולּפ ןעמונעג סָאד יז טָאה

 -נערבֿפױנוצ טנָאקעג טשינ טָאה ןעטיינ זַא ,ךעלדנעטשרַאֿפבלעז ױזַא ,ךעלריטַאנ
 ןיילק ַא יו טליֿפעג ךיז טָאה רע .ןריטסעטָארּפ וצ טֿפַארק גונעג ךיז ןיא ןעג
 טנעה עמערַאװ עניילק עריא סָאװ ,ןליֿפעג יד ןוא --- ,טנעה עריא ןיא דניק
 רעצנַאג  ןייז ןיא ןֿפורעגסױרַא טָאה סע סָאװ ,גנורירביוו יד ,ןבעגעג םיא ןבָאה
 .ןָאטעג סטוג םיא טָאה ,םעטסיסדןוורענ

 -עגנָא סָאד טָאה רע .ןעגנובײרנײא-לָאהָאקלַא יד טרירעלָאט טייצ ַא טָאה רע
 רֶע ןמזילּכ .ןטע םיא ןבעג ריא יװ טקנוּפ ,טייז ריא ןוֿפ ךַאז-בילוצ ַא יו ןעמונ
 -עגוצ סָאד ןוא םיא טימ ךיז ןבעגּפָא ריא ןוֿפ וויטָאמ םעד טסואוועג טשינ טָאה
 זיא ןָאטעגוצ םיא ןבָאה םיא םוּרַא ןשטנעמ יד סָאװ ,םידטח םוכס םוצ טנכער
 ןייז רַאֿפ זייּפש עמייהעג יו רעמ טשינ ןעוועג גנורירַאב דיא ןוֿפ גנוקריוו יד
 עקַאט טגעלֿפ רע .,סיֿפ ענייז ףיוא גנונעֿפָאה ןייז טקרַאטשעג טָאה סע .עיזַאטנַאֿפ
 ליֿפיװ ףיוא ןעז וצ ידּכ ,סיֿפ יד ןגעװַאב ןוואורּפ ןָא טלָאמעד ןוֿפ ןיילַא ךיז רַאֿפ
 ,טכַאדעגסיוא םיא ךיז טָאה לָאמ טֿפָא .טֿפַאה טָאה עירָאעט סעשטיווָאנַאזַאכ ר"ד
 -וצ-טימעג רעצנַאג ןייז .ייז טגעװַאב רע זַא ,סיֿפ יד ןגעװַאב עקַאט ןָאק רע זַא
 ױזַא ןיא ירעמ עניילק יד רעבָא טניז .טרעסעבעג טלָאמעד ךיז טָאה דנַאטש
 ןרערט עריא טימ ןסָאגַאב ייז ןוא טנעה עטמיילעג ענייז ףיוא ןלַאֿפעג טכירעגמוא
 טכיל רעדנַא ץנַאג ַא ןֿפרָאװעג סָאד טָאה ,ביל םיא טָאה יז זַא ,טגָאזעג םיא ןוא
 טשינ רעמ טָאה טנעה עריא ןוֿפ גנורירַאב יד ;ןָאטעג טָאה יז סָאװ ,םעד ףיוא
 : עטרעקרַאֿפ ַא ןעוועג זיא גנוקריוו יד .סיֿפ יד ןגעװַאב וצ ןליוו ןייז טרילומיטס
 יד ,לַארטש ַא ןוֿפ גנוטכײלַאב רעד ךרוד יוװ .םיא רַאֿפ טקעלּפטנַא ךיז טָאה סע
 יּפָא רע טעװ סנייז ןבעל עצנַאג סָאד :דמעמ ןייז ןוֿפ טײקיזָאלגנונעֿפָאה עצנַאג
 עשיזיֿפ עטסנעלק יד ןוֿפ ריֿפסיױא םעד רַאֿפ ןשטנעמ רעדנַא ןַא ןוֿפ ןייז קיגנעה
 רענרעזימ ןייז רַאֿפ ןבעל סנרעדנַא ןַא ןֿפלַאקשרַאֿפ ןזומי טעװ רע ; סעיצקנוֿפ
 .עקילַאק ַא ןוֿפ ץנעטסיזקע

 -ילַארַאּפ ָאי זיא םעטסיס-ןוורענ עלַארטנעצ ןיימ יצ ,קוליח רעד זיא סָאװ;
 -ַאב ןענָאק טשינ ייס-יוו-ייס לעװ ךיא זַא ,טמיילעג קילייוװטײצ רָאנ רעדָא טריז
 רַאֿפ -- ,ךיז ןיא טכַאלעג רע טָאה -- ,טנעה ןָא ןשטנעמ ַא רַאֿפ ?טנעה יד ןצונ

 רעבָא זיא רֶע ,ןטינשעגּפָא טלעוו עקידנסיורד יד עקַאט זיא ןגיוא ןָא ןשטנעמ ַא
 יד רעבָא רימ גיוט סָאװ .טלעוו רענעגייא ןייז ןיא רעשרעה'זיילַא רעד טרָאֿפ
 טמיילעג ןיב .ךיא ןעוו ,רימ .ןביג ןגיוא ענעֿפָא עניימ סָאװ ,טלעוו עקידנסיורד
 ןוֿפ ןבָאה ךיא ןָאק ןצונ ַא רַאֿפ סָאװ ? טלעװ רעטסקינייװעניא רענעגייא ןיימ ןיא
 7? ערעדנַא ןֿפַאלקשרַאֿפ לע ךיא ןעוו ,ןבעל

 ןוֿפ עיצַאסנעס יד טָאה ןברַאטש וצ ןליוו ַא רָאנ ,ןבעל וצ ןליוװ ןייק טשינ
 ,םיא ןיא ןֿפורעגסױרַא גנוכַאװרעד רעלעוסקעס

 טכַארבעג ,ךעלנייוועג יוװ ,טָאהװ ףלָאװ-השמ ןעוו ,ירֿפ רעד ןיא ,סנגרָאמוצ
 טלָאװעג ןוא ןיירַא בוטש ןיא םיא וצ הלח איצומה יד ןוא עװַאק עלעּפעט סָאד
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 ןגיוא יד ,ןגימ-רב ןקידעבעל ַא יוװ ןגיל ןענוֿפעג םיא רע טָאה ,ןענעמרָאק םיא
 "נָא םעד ןוֿפ טֿפַאשגנוי טימ טקוקעגסיױרַא םינּפ עסַאלב סָאד ,ןקלַאב םוצ ןֿפָא
 ,גנוגעווַאב ןָא םינּפ ַא ,תואיּפ ענייז ןוֿפ ךשמה ַא .לדרעב ןצרַאװש ןטנכייצעג
 טשינ טָאה רע ,רעווש טמעטָאעג טָאה ליומ ענעֿפָא סָאד רעמ טשינ ,רַאטש-טיוט
 ןוא .גנוסירגַאב ןייז ףיוא טרעֿפטנעעג טשינ ,קילב ןייק רעטָאֿפ םעד ןעקנָאשעג
 רע טָאה ,ןײרַא ליומ ןיא ןסייבנָא םעד טגנַאלרעד םיא טָאה רעטָאֿפ רעד ןעוו
 טשינ ןוא ליומ ןייז רעביא סָאלש ַא יװ ןייצ עקרַאטש עסייוו יד ןסָאלשרַאֿפ טושּפ
 ,ןֿפָארטעג טשינ לָאמ ןייק ךָאנ טָאה סניױזַא .זייּפש ןייק ןעמענ טלָאװעג

 שינעדערנייא ןייז ,ןטעב טלֿפײװצרַאֿפ סֿפלָאװ-השמ ןֿפלָאהעג טשינ טָאה סע
 -רעד סֿפלָאװ:השמ ןֿפלָאהעג טשינ טָאה סע :רעטרעװ עקידעקסַאל עטוג טימ
 םיקוסּפ ןעגנערב ןייז ,ןבעל וצ טָאה שטנעמ רעד סָאװ ,בוח םעד ןָא ןענָאמ
 ןֿפלָאהעג טשינ וליֿפַא טָאה סע :םירֿפס עקיליײיה יד ןוֿפ תויאר ןוא רַאֿפרעד
 ןיא טקירדעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,טײקנרױלרַאֿפ עשירעכערבצרַאה סֿפלָאװ-השמ
 -- ?!רימ ףלעה ,למיה ןיא עטַאט, :טָאג וצ תוליֿפּת עטקַאהעגּפָא ןעלמרומ ןייז
 טרעֿפטנעעג טשינ ,ןעקנָאשעג טשינ קילב ןייק רעטָאֿפ םעד טָאה ןַאמרעגנוי רעד
 רע סָאװ ,ןגיוא יד ןוֿפ עיציזָאּפ יד ןטיבעג טשינ טָאה רע .טרָאװ ןייק טימ םיא
 ,ןקלַאב םוצ טלעטשעגנָא ןטלַאהעג ייז טָאה

 ןיוש ףלָאװ-השמ טָאה -- ,ןייטש ןוֿפ ץרַאה ַא ןבָאה ךָאד ףרַאדַאב ןעמ ---
 ,ןטלַאהנייא רעמ ךיז טנַאקעג טשינ

 רע טעװ ,ןרעו קירעגנוה רָאנ רע לָאז ,קידָאּפס םעד טשינ ךיז סיירעצ --
 ,טגָאזעג רעטומ יד טָאה -- ,ןסע

 ןוא רעדורב ןייז ןוֿפ טנעה יד ףיוא ןענעטיינ טזָאלעגרעביא טָאה ףלָאװ-השמ
 .ןינמ סעשטיוועלעומש טימ ןענעווַאד קעווַא זיא

 טַאהווע :שילגנע ןיא םיא וצ ךיז ןדנעוװ סגניווריוא ןֿפלָאהעג טשינ טָאה סע
 .ריט רעד ןיא ןזיווַאב ךיז טָאה ירעמ וליֿפַא 7? טעג ,וי הטיוו רעטעמ יד זיא
 -וצ זיא ירעמ ןעוו ןוא .ןקלַאב ןוֿפ ןגיוא יד ןעמונעגקעװַא טשינ טָאה ןעטיינ
 ,יירשעג ַא טזָאלעגסױרַא רע טָאה ,ןסע ןבעג םיא טלָאװעג ןוא םיא וצ ןעגנַאגעג
 : ןקָארשרעד ןעמעלַא טָאה סָאװ

 !ןָא טשינ ךימ ריר --
 :יירשעג ןרעסערג ַא ךָאנ ןוא |

 !ןיילַא ךימ זָאל ---
 -עגֿפױא ױזַא ץלַא ךיז טָאה ןעטיינ ןוא ןעגנַאגעגכרודַא זיא גָאט רעד ןעוו

 -עגּפָארַא זיא ןוא לקער סָאד ךיז ףיוא ןֿפרָאװעגֿפױרַא ףלָאװ-השמ טָאה ,טריֿפ
 ןטימעגסיוא טָאה רע סָאװ ,ןשטיוװָאנַאזַאכ ר"ד ןָאֿפעלעט ןֿפױא ןעגנילקנָא ןעגנַאג
 טלעג ןייק ןעמונעג טשינ טָאה רָאטקָאד רעד לייוו ,ןקיטסעלַאב וצ ליֿפוצ םיא
 | ,ןטיזיוו ענייז רַאֿפ

 -ידא ַא יװ ןזיירק רעדיַאס-טסיא יד ןיא טנַאקַאב ,שטיוָאנַאזַאכ ךורב ר"ד
 -ידַאר ןייז ,לַאקידַאו רעשידיי רעשיּפיט ַא ןעוועג זיא ,?טסיכרַאנַא רעשימַאנ
 . םעד ןכערבֿפױא ןַא ,ךָאי םעד ךיז ןוֿפ ןֿפרַאווּפָארַא ןַא ןעוועג טשינ זיא םזילַאק
 ןעמענ ַא ןעוועג ,טרעקרַאֿפ ,זיא סע ;ןילּפיצסיד רעכעלטֿפַאשלעזעג ןוֿפ םיוצ
 רעד ,רעטָאֿפ ןייז יו .םזילַאקידַאר ןייז ךרוד -- םימשהילוע םעד ךיז ףיוא
 ױזַא ,םייבר רַאֿפ ןביולג ַא ןיא טמַאלֿפעג טָאה סָאװ ,דיסח רעמורֿפ רעשיליופ

 םיא ןבָאה סע סָאװ ,הרוּת עיינ יד ןעמונעגרעביא ,רָאטקָאד רעד ,ןוז ןייז טָאה

 ןוא תובהלתה ּרעבלעז רעד טימ ,ןיקטָאּפָארק ,ןינוקַאב ,םייבר ענייז טנרעלעג
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 ןייז רַאֿפ טכַאמעג גנונעקיײלרַאֿפ-טָאג ןייז טָאה רע .ןערב ןשידיסח ןבלעז םעד
 .ןענילּפיצסיד ןוא ןתובייחתה םיא ףיוא ןֿפרָאװעגנָא טָאה עכלעוו ,הנומא

 -עג .ץנעגילעטניא רעדיַאס-טסיא רעד רַאֿפ שיּפיט ןעוועג זיא ערעירַאק ןייז
 . *רַאדנַאשז רעשיסור רעד ןוֿפ תופידר יד ןוֿפ ןֿפָאלטנַא ,ןלױּפ-שיסור ןוֿפ ןעמוק
 ןטרינילּפיצסיד ַא ,ןסַאלק רַאּפ ַא ןוֿפ גנודליב-טסבלעז ךיז טימ טכַארבעג ,עירעמ
 -ַאב ,טֿפַאשנסיװ רעשימָאנָאקע-לַאיצָאס ןוֿפ טעטיזרעווינוא ןצנַאג ַא ןוא לכׂש
 -נביילג ,סעירָאעט עשיטסיכרַאנַא ןוא עשיטסילַאיצָאס ענעדיײשרַאֿפ יד ןיא טנוװַאה
 "ןװַאלקע עלַא ןוֿפ ךורבֿפױא םעד זיב דיחי םעד ןוֿפ טײהײרֿפ רעד ןיא קיד
 -בַאֿפ ןרָאגיצ ַא ןיא ןטעברַא ןוֿפ טבעלעג :ןצעזעג עליוויצ ןוא עזעיגילער ןוֿפ
 ,ןויירק עלַאקידַאר ןיא קיטעט ןעוועג ,ןלוש-טנווָא ןיא טרידוטש טכַאנייב ,קיר
 -אקידאר רעד ןוֿפ רעריֿפלדער עלעיציֿפָא יד טימ ךיז ןגָאלשעצ ,ךיז טגירקעצ
 -סיוא ךיז ןעמונעג ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןוֿפ ןלַאֿפעגסױרַא ,גנוגעוװַאב רעל
 רעד טימ -- שזדעלַאק ךרוד ךיז ןגָאלשעגכרודַא ;עיסעֿפָארּפ ַא רַאֿפ ןרידוטש
 -הפוח-ןָא ןייז ןרָאװעג רעטעּפש ןזיא סָאװ ,לדײמ-רעטעברַא ןַא ןוֿפ ףליה
 ןרָאי ענעי ןיא זיא סָאװ ,רָאטקָאד ףיוא טקידנעעג ןוא --- ,בייוו קידנישודיקו
 טצונעגסיוא .ןלַאקידַאר ערעדנַא יו ,טשינ רע טָאה ,ןעמוקעגנָא רעווש טשינ
 עיסעֿפָארּפ ןייז טָאה רע רָאנ ,ערעירַאק עכעלנעזרעּפ ַא ןכַאמ וצ עיסעֿפָארּפ ןייז
 ..עמערָא יד טעמדיוועג

 רעייז ,ןעָארק יד יװ ,דלַאב ןליֿפרעד עקיטֿפרעדַאבטױנ יד ןוא עמערָא יד
 יו ןוא ,ןשינעֿפױרעדַאב ערעייז ךיז ןעקנעשוצקעוװַא קיליװ זיא סע רעוו ,זייּפש
 ,םיא ייז ןלַאֿפַאב ןקירעשייה יד יוװ ,םיא ףיוא ךיז ייז ןֿפרַאװ -- ןעָארק יד
 ,ןייּפ ןוא טיונ ןוֿפ םי ַא ןיא ןרָאװעג ןעקנוױטרַאֿפ דלַאב זיא שטיוװָאנַאזַאכ ר"ד
 ,טלגנירעגמורַא םיא טָאה סָאװ

 עלַאקידַאר ערעדנַא יד טימ ןזיוה טנָאקעג טשינ רע טָאה ןעיידיא ענייז בילוצ
 -טסיא רעד ףיוא עיסעֿפָארּפ רעד ןוֿפ ןגעלָאק ענייז טימ רעדָא ןטנעגילעטניא
 ואוו ,ןטעהנַאמ ןוֿפ טנגעג-רעטַאעט רעד ןיא ןגיוצעגנײרַא ךיז רע טָאה .דיַאס
 יד ,םלוע-רעטַאעט םעד ןשיװצ עקיטקַארּפ ןייז ןעמוקַאב וצ טֿפָאהעג טָאה רע

 ,רעשיטקַארּפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןגעלָאק ענייז ןעמונעגוצ ןבָאה ןטנעיצַאּפ עכייר
 -רעטַאעט רעד ןוֿפ עמערָא יד ןבילבעגרעביא ןענייז םיא רַאֿפ .רעקיסעמטֿפעשעג
 -ליװעדָאװ ,ןטנַאידעמָאק עקידנעייג-לטב ,סרעגניז עטרישזַאגנַא-טשינ ,עיסעֿפָארּפ

 --- ןָאיסנַאּפ סצנַארק סעסימ ןיא ןטלַאהעגֿפױא ךיז ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ,ןרָאיטקַא
 ןעניצידעמ עקידמניחב ייז רַאֿפ ןֿפַאש טזומעג ךָאנ טָאה ןעמ סָאװ ,ןטנעיצַאּפ
 יד ייב עקיטקַארּפ יד .ןלָאטיּפש ןיא ןטעב ייז רַאֿפ ןעמוקַאב וצ ךיז ןעימ רעדָא
 רעד ןוֿפ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןטנעיצַאּפ יד טימ ןעמַאזוצ ,טײל-רעטַאעט עמערָא
 טָאה ,טֿפַאשתונכש רעד ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב רעשידיי ןוא רעשירייא רעטשימעג
 -נוא סָאװ-קיניײװ ךיז טָאה סָאװ ,ןבעל םערָא ןַא ףיוא םיוק טכַארבעגנײרַא םיא
 גנוניואוו ןייז סָאװ ,ןעוועג זיא קוליח רעד .ןרָאײןרַאגיצ ענייז ןוֿפ טדיישעגרעט
 ,"טטניבַאקא ןלעקנוט-קיביײיא ,ןכעלמייהמוא ,ןגנַאל ,ןסיורג ַא ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא

 ןוא עלענַאיסעֿפָארּפ גרעב טימ טגײלַאב ,רעכיב עטבױטשרַאֿפ טימ טלעטשַאב
 -ניא עטקעדַאכ-ביוטש טימ טָאטשעגסיױא ,ןעגנוטייצ ןוא ןלַאנרושז עלַאקידַאר
 ךעלצעזעגמוא ןייז .ןטנעיצַאּפ ענייז ןעמונעגֿפױא רע טָאה טרָאד .ןטנעמורטס
 ,ןירענידרַאֿפ ַא ,בייוו ַא ןוֿפ טַאהעג טָאה יז סָאװ ,סעיצקנוֿפ יד וצ טָאה בייוו
 טגעלֿפ יז ,רעטסעווש-ןקנַארק ַא ןוֿפ --- עיצקנוֿפ עיינ ַא ןגָארקעגוצ ךָאנ ,ןיכעק ַא
 טריֿפעג ,ןטנעיצַאּפ ןעמונעגֿפױא טָאה יז :טעברַא ןייז ןיא ןֿפלעה רָאטקָאד םעד
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 סרָאטקָאד םעד .גנוכוזרעטנוא ןַא ייב ןֿפלָאהעגוצ לָאמ לייט ,עיצַארטסיגער יד
 -תונכש רעמערָא רעד רַאֿפ ןֿפַאה-גנוטער ַא ןוֿפ סערדַא רעד ןרָאװעג זיא סערדַא
 ףלָאװ-השמ ךיוא ןוא --- ,ןטיונ עטשרע יד ייב ריט ןייז ןיא ןּפַאלקוצנָא ףיוא טֿפַאש
 ,טיונ ןייז ןיא ריא ןיא טּפַאלקעגנָא טָאה

 רעד ןוֿפ לַאֿפ סנעטיינ טימ טריסערעטניארַאֿפ ךיז טָאה שטיוװָאנַאזַאכ ר"ד
 טימ ,ןערב ןצנַאג ןייז טימ םעד ןיא ךיז ןֿפרָאװעגנײרַא ןוא ןָא טונימ רעטשרע
 גנוטער ַא ָאד זיא סע זַא ,העד רעד טימ ןעוועג זיא רע .ןבעל-ןוא-בייל ץנַאג ןייז
 ,לָאטיּפש ןיא ןטסילַאיצעּפס יד ןוֿפ גנוניימ רעד וצ ךוּפיהל ,רוחב ןגנוי םעד רַאֿפ
 יד .גנולדנַאהַאב עקירעהעג יד ןעמוקַאב טשינ לגניי סָאד טָאה לָאטיּפש ןיא
  ליֿפ יד טימ ןעמונרַאֿפ ליֿפוצ ןעוועג ןענייז טסילַאיצעּפס רעד ןוא םיריוטקָאד

 ןשיוצ טכַארבעג טָאה גנילירֿפ ןוֿפ ךורבסיוא רעשימעדיּפע רעד סָאװ ,ןלַאֿפ !
 ןטימ ןבעגּפָא רעדנוזַאב ךיז ןלָאז ייז זַא ,טֿפַאשתונכש רעד ןוֿפ טײקמערָא רעד
 םעד ןרידוטש וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה שטיווָאנַאזַאכ ר"ד .לַאֿפ סלגניי

 טָאה רע סָאװ ,טייצ עצנַאג יד םיא ןבעגעגקעװַא ןוא -- לַאֿפ ןלעודיווידניא
 "עט רעלַאקידַאר ןייז ןוֿפ ןוא עקיטקַארּפ רעמערָא ןייז ןוֿפ ןרָאּפשּפָא טנָאקעג
 טכַאמעג ךעלגעמ םיא טָאה סָאװ ,ּפָאק-ארמג ןכעלנייוועג-טשינ ןייז טימ .טייקיט
 ןקיציה ןצנַאג ןייז טימ ןוא ,טייצ רעצרוק ַאזַא ןיא עיסעֿפָארּפ ןייז ןרידוטשוצסיוא
 ,טײהקנַארק סנעטיינ ןרידוטשוצסיוא ןֿפרָאװעגנײרַא ךיז רע טָאה טנעמַארעּפמעט
 זיא סע סָאװ ,ץלַא טנרעלעג ןוא טנעיילעג ןוא ןגעלעג-ףיוא טכענ עצנַאג זיא רע
 -וטש .טייהקנַארק רעד ןגעוו ןעניֿפעגוצסיױא ,ןענרעל וצ ןוא ןענעייל וצ ןעוועג
 ןיא טיײהקנַארק רעד רעביא ןעמוקעגסיױרַא ןענייז סָאװ ,ןטייקיינ עלַא טריד
 טעװעריקעג ,טנעיצַאּפ ןייז רעביא טכַאװעג רע טָאה ,ןטֿפירש עלענָאיסעֿפָארּפ
 יד טרָאד טגיל סע זַא ,טביולגעג טָאה רע סָאװ ,גנוטכיר רעד ןיא גנולייה יד
 : ,לגניי ןרַאֿפ העושי

 -עגרעביא םיא ןוא ןָאֿפעלעט ןֿפױא ןעגנולקעגנָא םיא טָאה ףלָאװ-השמ ןעוו
 ,ןוז ןטלּפירקרַאֿפ ןייז טימ טריסַאּפ טָאה סע סָאװ ,לוק קיטסגנַא ןַא ןימ ןבעג
 טכידעג טָאהעג ןבָאה סָאװ ,ןטנעיצַאּפ יד טזָאלעגרעביא שטיוָאנַאזַאכ ר"ד טָאה
 ןטבױטשרַאֿפ ,םענעבירעגּפָא ןייז טּפַאכעג טָאה ,טעניבַאק ןייז טליֿפעגרעביא
 -ןוא:טכַא רעד ןיא ןֿפױל וצ ןעמוקעג זיא ןוא -- ןטנעמורטסניא טימ לצנער
 .סַאג רעטסקיצרעֿפ

 ןטרַאוװּפָא ןֿפלָאװ-השמ ןטגרָאזרַאֿפ ,םענעגָארטרַאֿפ םעד ןֿפָארטעג טָאה רע
 טריֿפרַאֿפ דלַאב רָאטקָאד רעד טָאה ,ןעוו-סָאװ רעדייא ,םָארק ןוֿפ ריט רעד ייב
 ביל ךעלטֿפַאשנדײל טָאה רע סָאװ ,עיגילער ןגעוו חוּכיװ ַא ןֿפלָאװ-השמ טימ
 טרָא ןֿפױא ךיילג עקַאט ןוא -- ,ןדיי עמורֿפ טימ אקווד ןריטוקסיד וצ טַאהעג
 ; טרָאװ-טסיירט ַא יװ -- טיײקנכָארבעצ ןייז ןיא --- ןֿפלָאװ-השמ טגָאזעגנײרַא

 ןעד ןעמעוו .ןיבר ןסיורג ןכָאנ חבש ַא ךָאנ ייז ןגָאז ,"םירישע דבכמ יבר; --
 -טנַאה קידנעטש ןעייג ןלַאקירעלק יד ?טײלעמערָא ,ןייז דבכמ יבר רעד לָאז
 עיצקַאער עצרַאװש עצנַאג יד טמוק םעד ןוֿפ .ןעלטייב-טלעג יד טימ טנַאה ןיא
 סעּכ ןייז ןֿפלָאװ-השמ ףיוא טלטייבעגסיוא רע טָאה -- ,קילגמוא עצנַאג סָאד ןוא
 ענייז ןוֿפ ייז ףיוא ןגָארטעג טָאה רע סָאװ ,שדוקיילּכ ןוא ןלַאקירעלק יד ףיוא
 לָאמ ןייק ןוֿפרעד טָאה רע סָאװ ןוא םייה רעטלַא רעד ןיא ןרָאי ערענָאיצולָאװער
 ןוא שדוקיילּכ יד ןעוועג ןענייז םיאנוש עטסערג ענייז םירָאװ ,טזָאלעגּפָא טשינ
 ,םידיגנ יד
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 ,ןביוא טגיל לגניי סָאד ,ןוֿפרעד ןדייר רעטעּפש ןלעוװו רימ ,ןבעל רָאטקָאד ---
 ,םינונחּת טימ ףלָאװ-השמ טגָאז -- !ץרַאה סָאד טכערבעצ סע

 טלָאװעג רָאנ ךייא בָאה ךיא .ןוֿפרעד ןדייר רעטעּפש ןלעװ רימ ,ָאי ,ָאי --
 םיא טגָאז ןעמ סָאװ ,חבש םעד ,ןוטעגֿפױא טָאה יבר רעד סָאװ ,עיינ סָאד ןגָאז
 -סיורג יד ָאד טסײטשרַאֿפ ...שּפ ...שּפ ! םירישע ןעוועג דבכמ טָאה רע : ךָאנ
 ,ּפערט יד ףױרַא קידנעייג ,רָאטקָאד רעד טגָאז -- 1 טייק

 ץלַא זיא ןעטיינ .טנעיצַאּפ םעד ןטכַארטַאב וצ טצעזעגקעוַא ךיז טָאה רע
 רע ךיילג ,ןקלַאב םוצ ןגיוא ענעֿפָא יד טימ ,גנוגעװוַאב ןָא ,רעירֿפ יו ןגעלעג
 טָאה ןעמ סָאװ ,עגַארֿפ עדעי ןגיװשרַאֿפ ןוא ,םורַא ןעזעג טשינ םענייק טלָאװ
 | ,טלעטשעג םיא

 רעשינדמל רעסיורג ןייז .טגנערטשעגנָא ןרָאװעג זיא םינּפ סרָאטקָאד םעד
 -גנעל יד ןיא ןגיוא ענייז ,טשטיינקעג ךיז טָאה ענירּפושט ןייז רעטניה ןרעטש
 יד ,ךעלדעל עטיירב ,עסיורג יד רעטניה ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה ןטינש-ןגיוא עכעל
 םינּפ ץנַאג ןייז ,רעצ ןיא יוװ טקירדרַאֿפ ךיז ןבָאה סעצנָאװ יד רעטניה ןּפיל עניד
 -עג טָאה רע .טײקטכײֿפ ךיז ןיא טּפַאזעגנייא טָאה סָאװ ,םָאװש ַא יו ןרָאװעג זיא
 טכַארטַאב ,ץרַאה ןייז טרעהעגסיוא ,ןקנַארק םעד טיײקטגנערטשעגנָא טימ טשרָאֿפ
 -יינ ןֿפורעג רע טָאה "רעטָאנרעּפיּפע --- 7! רעטָאנרעּפיּפ, : םיא וצ טדערעג ,םיא
 -עג טשינ ערעדנַא יד טָאה רע יװ ,טרעֿפטנעעג טשינ םיא טָאה ןעטיינ .ןענעט
 ,טרעֿפטנע

 -השמ טגערֿפעג שטיוָאנַאזַאכ ר"ד טָאה -- ?ןעשעג סָאד זיא ןעוו טניז --
 : ,ןֿפלָאװ

 ,ירֿפ רעד ןיא טנייה טניז --
 ?ןטכענ ןוא --
 טימ רָאנ .קידנעטש יװ ןציוו טגָאזעג ,טדערעג ,ןסעגעג רע טָאה ןטכענ --

 -עגסיוא ױזַא רימ ךיז טָאה סע יצ -- ,טקרעמַאב ךיא בָאה קירוצ געט רָאּפ ַא
 .רעגעלעג ןייז ףיוא טכַאנייב טיירדעגרעביא ןיילַא ךיז טָאה רע זַא -- .זזיוו

 ,לוטש ןוֿפ ךיז קידנּפַאכֿפױא ,טגערֿפעג רָאטקָאד רעד טָאה -- ? סָאװ --
 סָאד ,ךיז טשטניוו'מ .סָאװ .ןייא ךיז טדער רע סָאװ ,רָאטקָאד ,ןיוש טייג ---

 ,רעטומ יד טגָאז --- ,ןייא ךיז ןעמ טדער
 ,ףלָאװ-השמ טרעֿפטנע -- ,ןזיוועגסיוא רימ ךיז טָאה ױזַא --
 ? סָאד זיא רע ? ןסיוו טזָאלעג טשינ רימ ,ןֿפורעג טשינ ךימ טָאה ריא ןוא --|

 טימ ןענַאטשעג זיא יז יװ ,ןירעמ ןעזרעד טָאה רע ןעוו ,רָאטקָאד רעד טגערֿפ --
 | .ריט רעד ןיא טסגנַא

 ,לוקס ןיא סעיָאב עניימ טימ ןייג טגעלֿפ .רעטכָאט ַא סנכש ַא זיא סָאד ,ָא --
 רַאֿפ טנעייל ,ירערבייל רעד ןוֿפ רעכיב םיא טגנערב ,ןטענ וצ טוג רעייז זיא יז
 .ןענידָאב ֹוצ םיא סױרַא לָאמ לייט טֿפלעה ,רָאֿפ םיא

 ?גנַאל ןיוש ---
 ,טייצ רעסיוועג ַא טניז ---
 -עגנָא ןעוועג זיא קילב ןייז רָאנ ,ןירעמ טימ טדערעג טָאה רָאטקָאד רעד

 םוש ןייק טזָאלעגכרודַא טשינ טָאה רע .ןענעטיינ ףיוא טרירטנעצנָאק ,טגנערטש
 ,םינּפ סלגניי ןֿפױא גנוגעוװַאב

 .לדיימ סָאד רָאטקָאד רעד טגערֿפ -- ? ןײלַא םיא טימ ןעוועג טסיב ---
 : .ירעמ טגָאז -- ,ָאי --
 ? ךיז ןעמענַאב ןייז ןעוועג זיא יו --
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 , | .לַאמרָאנ ---
 טלָאװ רעּפרעק רעטיוט ַא יװ ױזַא ,ןענעטיינ ןצנַאג ןיא טרירָאנגיא טָאה רע

 ,םיא רַאֿפ ןגעלעג ןעוועג
 וד ,ןיינ -- ןרעטלע יד וצ טגָאזעג טציא רע טָאה --- ,ןייֵלַא ךימ טזָאל ---

 -- ?םיא טימ ןוטעג וטסָאה סָאװ --- .ןירעמ ןלױֿפַאב רע טָאה -- !ָאד ביילב

 .ןירעמ טגערֿפעג דלַאב רע טָאה
 ךיז ןבָאה ןפיל ענייז ,םינּפ סנעטיינ ןיא גנובעלַאב ַא טקרעמַאב טָאה רע

 ,טכַאמרַאֿפ ךיז ןוא ןגָאז וצ סעּפע יו טנעֿפעגֿפױא
 ,רעכיב יד םיא רַאֿפ טרעטעלבעג בָאה ךיא ,ןסע ןבעגעג םיא בָאה ךיא --

 ,טדערעג ןבָאה רימ ,םיא רַאֿפ טנעײלעגרָאֿפ בָאה
 .טגערֿפעג רָאטקָאד רעד טָאה -- ?טדערעג ריא טָאה סָאװ ןגעוו --
 ,טגָאזעג לדיימ סָאד טָאה --- ,ןכַאז ענעדײשרַאֿפ ןגעוו ,ָא --
 רֶע ,םינּפ סירעמ ןיא טייקכעלטיור יד טקרעמַאב טשינ טָאה רָאטקָאד רעד

 ,םינּפ טבעלַאב סנעטיינ ןיא טקרעמַאב רעבָא סע טָאה
 ? לָאהָאקלַא טימ ןשַאװעג םיא וטסָאה ,רימ גָאז --
 טָאה ,טרָאװ ַא ןדײרוצסױרַא טַאהעג טַײצ טָאה לדיימ סָאד רעדייא ךָאנ

 :יירשעג קידרעמָאי ,קידעשטיווק ַא ליומ סנקנַארק ןוֿפ טרעהעג ךיז
 .ןרָאװעג רעײֿפ ןענייז ןגיוא ענייז ןוא --- !ןיילַא ךימ טזָאל !ּפַאטס !ּפַאטס ---
 "עג'טיור רעד וצ רָאטקָאד רעד טגָאז --- ,ןייג טציא ןיוש טסנָאק ,טוג ---

 .ןירעמ רענערָאװ
 וצ טרעקעגסיוא ךיז רָאטקָאד רעד טָאה ,רעמיצ ןוֿפ סיױרַא זיא ידעמ ןעוו

 :ןענעטיינ
 וצ ןליוו ַא ךיז ןיא ןעגנערבֿפױא טנָאקעג טסָאה וד זַא ,רעטָאנרעּפיּפ ---

 וד ,רעטָאנרעּפיּפ !ןבעל וצ ןליוו ַא ןעגנערבֿפױא ןענָאק ךיוא וטסעװ ,ןברַאטש
 ,דײרֿפ רַאֿפ טנעה יד ןבירעג ךיז רָאטקָאד רעד טָאה -- !טיַארלָא טסיב

 טָאה -- !ןבעל טשינ ליוװ ךיא ,ןבעל טשינ ליוו ךיא ,ןבעל טשינ ליוו ךיא ---
 ,בלַאק ןטכָאשעג ַא יו טעּפירכעג לּפירק רעד טציא

 רָאּפ ַא ןיא ןייז ָאד לעװ ךיא .גונעג ןייז טעװ טנייה רַאֿפ .ךיז קיאורַאב --- |
 ,םורַא געט

 ןעוו ןוא .ןענייווסיוא ןוא ןעיירשסיוא ךיז טזָאלעג םיא טָאה רָאטקָאד רעד
 "עגּפָא ףלָאװ-השמ ןיוש םיא טָאה ,טנעיצַאּפ ןייז טזָאלרַאֿפ טָאה רָאטקָאד רעד
 : ןגיוא עקידנטעב ,עקיטשרוד טימ טרַאוװ

 ? רָאטקָאד .,ֹונ ---
 - ןייק ,"ןוצרה ינֿפב דמועה רבד ךל ןיא; : םימכח יד טגָאזעג ייז ןבָאה יו ---

 טנָאקעג ךיוא םימכח יד ןבָאה לָאמ לייט .ןליוו םעד ןייטשרעדיװ טשינ ןָאק ךַאז

 ,טרָאװ טוג ַא ןגָאז

 טָאה ןוא ןקנַארק םייב ןסעזעג רָאטקָאד רעד זיא םורַא געט רַאּפ ַא ןיא
 ; םיא טימ טהנעטעגנייא

 ןוֿפ דוס רעד ?ןבעל ןוֿפ דוס רעד זיא סע סָאװ ,רעטָאנרעּפיּפ ,טסייוו וד ---
 -ַאב עריא ןוֿפ ןרעדעי ןיא טצנַאלֿפעגנײא טָאה רוטַאנ יד סָאװ ,סָאד זיא ןבעל
 .טלעוו רעד ןוֿפ טקנוּפלטימ רעד זיא סע זַא ,ןייזטסואווַאברעטנוא ןַא ןשינעֿפעש
 רעד זיא סָאװ ,ןריטסיזקע וצ ןליוו רעד ןיא סָאד .םיא רַאֿפ ןֿפַאשַאב זיא ץלַא
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 -עגנייא זיא ןליוו רעד .ןייז רעזדנוא ןיא רָאטקַאֿפ רעלעיצנעטָאּפ רעטסקיטכיוו
 -רַאֿפטסבלעז רערעסָאװ טימ ,טסעז וד .ַאמזַאלּפ רעזדנוא ןוֿפ ןלעצ יד ןיא ןטָאנק
 טעברַאַאב טרַאה סרעיוּפ םעד ףיוא ךיז ןֿפרַאװ לגיײֿפ יד הּפצוח רעכעלדנעטש
 -רַאֿפ טָאה רע סָאװ ,רענרעק יד סיוא ןעלבָאנש ערעייז טימ ןבָארג ןוא דלעֿפ
 תויח ערעכַאװש יד ןענייז ױזַא ,טײזרַאֿפ ייז רַאֿפ ןענייז רענרעק יד -- ,טייז
 -סיזקע ןוֿפ חוּכ רעד זיא סָאד .ערעקרַאטש יד ןוֿפ ןגיוא יד ןיא זייּפש רַאֿפ ןֿפַאשַאב
 וד ,ריד רַאֿפ ןֿפַאשַאב זיא טלעוו יד .ןעניוועגקירוצ וטסזומ חוּכ םעד ןוא ,ץנעט
 .ריא ףיוא טכער ַא טסָאה

 ,טרעֿפטנעעג ןעטיינ טָאה -- ,היח ןייק טשינ ןיב ךיא ---
 "ער סלגניי םעד :טרָאװ םעד ךרוד ןרָאװעג טכירעגֿפױא זיא רָאטקָאד רעד

 סָאד ןוא --- ,טקריוו ןליוו רעד זַא ,לַאנגיס ַא רָאטקָאד םעד ןבעגעג טָאה ןריגַא
 ןעמונעגנָא טָאה רע סָאװ ,עדָאטעמ רעד עגונב טַאהעג טכער טָאה רע זַא ,טסייה
 ,ץנעטסיזקע ןוֿפ זיירק-ףושיּכ םעד ןיא ןקנַארק םעד ןֿפושיּכוצנײַא קירוצ ףיוא
 ןשינעֿפעשַאב עריא ןוֿפ ןרעדעי םורַא טֿפַאש רוטַאנ יד סָאװ

 יװ היח ַאזַא שטנעמ רעד זיא רוטַאנ רעשיזיֿפ רעד ןוֿפ ןצעזעג יד רַאֿפ ---
 טָאה ערעדנַא ןייק ןצעזעג עבלעז יד ךרוד טריגער ןרעוו רימ .ערעדנַא עדעי
 טשינ זדנוא ןלָאז סעיגילער עלַא ןוֿפ שדוק-ילּכ יד סָאװ ,טכַארטעגסיױא טשינ ןעמ
 ןוֿפ ,רימ .ץנעטסיזקע רעזדנוא ןיא ןרָאטקַאֿפ עקיטסייג ערעדנַא ןגעוו ןדערנייא
 טימ ןענעכער טשינ ךיז ןענָאק ןוא ייז ןוֿפ טשינ ןסייוו ,טֿפַאשנסיװ-רוטַאנ רעד
 וטסזומ ,ןריטסיזקע וטסליוו ןוא ,רוטַאנ רעד ןוֿפ ןצעזעג יד ןוֿפ רָאנ ןסייוו רימ .,ייז
 לייוו ,ןבעל לייט ןייד ףיוא טכער ַא טסָאה וד .היח ערעדנַא עדעי יוװ ןצונסיוא יז
 וטסָאה םעד ךרוד .ריד רַאֿפ ףַאשַאב ןוֿפ רעטנעצ רעד זיא ןבעל לייט ןייד

 -רעּפיּפ ,ןענַאטשרַאֿפ ךימ טסָאה .ריד טמוק סע סָאװ ,ץלַא ןעמענ וצ טכער ַא
 ? רעטָאנ

 רעקנַארק רעד טָאה -- ?לּפירק ַא רַאֿפ ןבעל לַאמרָאנ ַא ןצונוצסיוא ---
 .עינָאריא טימ טגערֿפעג

 עלַא ןענייז רימ .ןשטנעמ עלַאמרָאנ ןייק ָאטשינ ןענייז ןעניז ןייא ןיא --
 םירבא ןוא םישוח ערעזדנוא .רעגייטש רעדנַא ןַא רעדָא ַאזַא ףיוא סלּפירק
 זַא ,סע טגָאז רעוו ןוא .סעיצקנוֿפ עטצענערגַאב ערעייז זדנוא רַאֿפ סיוא ןריֿפ
 ןבָאה סָאװ ,יד זַא ןוא ,ןריטסיזקע וצ טכער ַא ןבָאה ,טנעה ןבָאה סָאװ ,יד רָאנ
 ?ןריטסיזקע וצ טכער ןייק טשינ ןבָאה ,טנעה ןייק טשינ

 רַאֿפ סָאװ ,הלועפ ַא רַאֿפ סָאװ ,ץנעטסיזקע ןיימ טימ ןוט ךיא ןָאק סָאװ --
 -סױרַא רעקנַארק רעד טָאה -- ?ןבעל טייווצ ַא ןֿפַאלקשרַאֿפ ץוחַא ,טרעוו ַא

 ,טכַארבעג
| 

 סָאװ ,טנעה ענייד ץוחַא זַא ,טסייוו וד .רעטָאנרעּפיּפ וד ,רעהַא רָאנ םוק ---

 ןצנַאג ןיא ןענייז ןוורענ-לוקסומ ערעַייז יצ ,רעכיז ןצנַאג ןיא טשינ ךָאנ ןיב ךיא

 ַא ןוֿפ םישוח עלַא טסגָאמרַאֿפ וד .רוחב רעטנוזעג ,רעלַאמרָאנ ַא וטסיב ,טיוט

 סָאװ ,סָאד .טעברַא חומ ןייד ,שירֿפ זיא טקעלעטניא ןייד .ןשטנעמ ןלַאמרָאנ

 םעד טשינ טציא ךיא בָאה םעד ןיא -- ,טעװעטַארעג זיא רעטנעצ-ןוורענ ןייד

 ןשירעֿפעש ןלַאמרָאנ ַא ןוֿפ טעטילַאטיװ עצנַאג יד ריד טיג --- ,לֿפײװצ ןטסחנימ

 ןוֿפ ןלוקסומ יד רעקיטכיוו ליֿפ ןענייז טעטילַאטיװ ןטלַאהרעד וצ ףיוא ,ןשטנעמ

 ןוֿפ ףליה רעד טימ זַא ,רעכיז ןיב ךיא .טנעה יד ןוֿפ ןלוקסומ יד רעדייא סיֿפ יד

 -רַאֿפ סע .ךיז ןגעװַאב וצ ןעגנערבקירוצ סיֿפ יד ןעמ ןָאק שזַאסַאמ ןשיגרענע ןַא

 רעבָא ייז טסעוו וד ,רעֿפױל-לענש ַא ןייז רעמ טשינ ןיוש טסעװ וד ,ךיז טייטש
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 רעזדנוא ןיא טקנערשַאב ןענייז עלַא רימ .ןֿפוא ןטקנערשַאב ַא ףיוא ןצונַאב ןענָאק
 זַא ,טגָאזעג ריד בָאה ךיא יװ ,רעכיז ךיא ןיב ,טנעה יד ךייש סָאװ .טייקיטעט

 רעד וצ רעביא סע זָאל ...רשֿפא טייצ רעד טימ ,ןבעל ךיז טניֿפעג ייז ןיא ךיוא

 ןסַאּפוצ ןענָאק ןעמ טעװ ,ןלוקסומ ענעגייא ענייד ךרוד טשינ ביוא .טֿפַאשנסיװ

 ןבעל סָאװ ,טלעו רעד ףיוא ןשטנעמ גונעג ָאד ןעניײז סע .ןלוקסומ עשינַאכעמ

 רעד .רעקיצנייא רעד ןייז טשינ טסעװ וד .רעדילג ןוא ןלוקסומ עשינַאכעמ טימ

 1 טסײטשרַאֿפ וד .טיהעגֿפױא ןענייז תוחוּכ עשירעֿפעש ענייד סָאװ ,סָאד זיא רקיע

 .ןבָאה רעדניק וליֿפַא טסנָאק וד ,ןייז שירעֿפעש שיזיֿפ ,ןייז שירעֿפעש טסנָאק וד

 רעטכעלעג ןשירעטסיה ַא טימ ןוא ,רעטכעלעג ַא ןיא סױרַא זיא רוחב רעד

 :טגערֿפעג רע טָאה
 ? ןבָאה רעדניק --- ךיא ---
 זיא טעטילַאטיװ ןייד ,ריד ךָאד גָאז ךיא .טשינ סָאװ רַאֿפ ,טשינ עז ךיא --

 -עגנָא ןרעװ ןלָאז סע זַא ,טריסערעטניארַאֿפ ױזַא טשינ ךיא ןיב ,בגַא .ץנַאג
 -עש ןייז ךָאד טסנָאק וד .טלעוו רענרעזימ רעזדנוא ןיא רעדניק רעמ טעידָאלּפ
 לָאמַא בָאה ךיא ,ןטייווצ ַא ףיוא זיא ,טיבעג ןייא ףיוא טשינ וטסליװ ,שירעֿפ
 .ןזיוועג רימ סע טָאה עטַאט ןייד .ןבירשעג טסָאה וד סָאװ ,יעסע ןַא ענייד ןעזעג
 ןוא ןסיזירק עשימָאנָאקע ןוֿפ תוביס יד ןגעוו ,ךיז טכַאד ,טלדנַאהעג ךיז טָאה סע
 "וצ לסיב ַא ,סיזַאב ןשימָאנָאקע ןדילָאס ַא טַאהעג טָאה סע .טײקיזָאלטעברַא

 זיא יעסע יד רָאנ ,דרָאב סעסקרַאמ ןוֿפ טכַאכרַאֿפ טנעז עלַא ריא ,שיטסיסקרַאמ

 "עג ,ןלַאקידַאר ,זדנוא ייב טגָאז ןעמ יװ ,?קידלּפַאצ, ,שירֿפ ,קידעבעל ןעוועג
 רעטעברַא יד ןוֿפ עיגרענע-טעברַא ןסערּפסיױא ךרוד; : גנוגייצרעביא טימ ןבירש
 יז ןָאק רעמוסנָאק רעד סָאװ ,ןטקודָארּפ ןוֿפ סולֿפרעביא ןַא טלמַאזעגנָא טרעוו
 רעטעברַא ןענָאילימ ןשיװצ טיונ ןוא רעגנוה טֿפַאשַאב סָאד .ןכױרברַאֿפ טשינ
 רעד; :עזַארֿפ ןייד קנעדעג ךיא ,"עֿפש טימ לוֿפ זיא דנַאל סָאד ןעוו ,טייצ ַא ןיא
 ןטימ סערגָארּפ ןבלעז םעד ןטלַאהנָא זֹומ רעטעברַא יד ןוֿפ דרַאדנַאטסיױבעל
 ,טעברַא סָאװ ,ּפָאק ַא טסָאה וד ,"עיצקודָארּפ ןוֿפ סעצָארּפ רעד יװ ָאּפמעט ןבלעז
 ףרַאדַאב ליֿפיװ .ןדייר ןָאק סָאװ ,ליומ ַא ,ןעעז סָאװ ,ןגיוא ,טליֿפ סָאװ ,ץרַאה ַא
 ךיז קוק .טײקמערָא ןוֿפ ץרַאה ןיא טסציז וד ?ןקריוו וצ ףיוא רעמ שטנעמ רעד

 עכלעוו ןיא ,סעקטסַאּפ-רעייֿפ יד ,רעזייה-טנעמענעט יד :ָאד ןבעל ןשטנעמ יו וצ
 רעד ןוֿפ ןצרַאה ןיא ןעידָאלּפ סָאװ ,טײקנזָאלעגּפָא יד ןוא ץומש רעד ,ןעניואוו ַײז

 יד ןוֿפ םיטַאבעלַאב יד ;ןטייהקנַארק-רעדניק טלעוו רעד ןיא טָאטש רעטסכייר

 ,רעּפעש-ץיווש יד טנייה ,טלעג-הריד ןוֿפ סרָאטקעלָאק יד ,רעזייה-טנעמענעט

 ןזיּפש ןייא ןיא טלַאה סָאװ ,םעטסיס עשיטסילַאטיּפַאק עקילייה עצנַאג רעזדנוא

 סָאװ ,שדוק"ילּכ יד ןוא -- ,תושֿפנ עקידעבעל טימ סעימעדיּפע ןוֿפ סכלומ יד

 טוט סע סָאװ ,עז ,םורַא ךיז קוק .ןעלטייב-טלעג יד טימ טנַאה-ןיא-טנַאה ןעייג

 ךיז וטסליוװ רשֿפא ,ןריטקיד וטסנָאק ,ןביירש טשינ ןײלַא וטסנָאק .ריד םורַא ךיז

 ךיד ןָאק ןעמ ,ןדייר וצ קסיּפ ַא טסָאה וד ?גנוגעווַאב רעזדנוא ןיא ןקילײטַאב

 "רעד סיֿפ ןוא טנעה ענייד ןוֿפ סעיצקנוֿפ יד ןלָאז ,גנולמַאזרַאֿפ ַא ףיוא ןעגנערב

 ןוֿפ סעיצקנוֿפ יד ךרוד ןצונ גנערב וד ;ערעדנַא ךרוד ןרעוו טריֿפעגסיױא לייוו

 -ַאגרָא רעזדנוא ןָא ןָא ךיז סילש .טזָאלעג ריד טָאה רוטַאנ יד סָאװ ,רעדילג יד

 -ֿפיױא ,ןסַאמ יד ןענרעל וצ תוחוּכ עלעוטקעלעטניא ןבָאה ןֿפרַאדַאב רימ ,עיצַאזינ

 -ַאב טסנָאק וד יװ ,טסעז .ןַאגרָא רעזדנוא רַאֿפ ןביירש וצ ,ןגיוא יד ןענעֿפעוצ

 סע ןעוו ,טציא טשינ ,דרָאמטסבלעז ןגעוו טסרעלק .טָאידיא ,וד ןוא ,ןייז קיֿפליה

 ןיא רָאסעֿפָארּפ רעד יװ טשינ ,טגָאזעג בָאה ךיא יװ טזָאלעגסיױא ךיז טָאה
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 ןעמ יו ,ברָאק-ריּפַאּפ ןיא ןֿפרַאװנײרַא טלָאװעג ןיוש ךיד טָאה סָאװ ,לָאטיּפש
 .ריּפַאּפ לקיטש קיצונמוא ןַא ןיירַא טֿפרַאװ

 ןוא רעקידרעטיצ ַא ,ןענַאטשעג טייצ עצנַאג יד זיא רעכלעוו ,ףלָאװ-השמ
 ךיז טָאה ,ןּפיל ענייז ףיוא טעבעג ַא טימ ,ריט רעד רעטניה ,רעקידרעטַאלֿפ ַא
 יד טנֿפעעגֿפױא טײקיטכיזרָאֿפ טימ טָאה ןוא ןטלַאהקירוצ טנָאקעג טשינ ןיוש
 : עלעכיימש ןקידהשקבו-הניחּת ַא טימ רָאטקָאד םעד טגערֿפעג ןוא ריט

 | ?ןבעל-רָאטקָאד ,ןעמ טרעה סָאװ ,ונ --
 ןייג טעװ רוטַאנ יד ,טוג ךיז טרעה סע ,ףלָאװ-השמ ,טוג ךיז טרעה סע --

 ןבירעג ךיז רָאטקָאד רעד טָאה -- ,עקיריא סָאד ןוט ןיוש טעװ יז ,גנַאג ריא טימ
 טקוקעג טָאה רע ,דײרֿפ רַאֿפ טלקניֿפעג ןבָאה ןגיוא ענייז .תחנ רַאֿפ טנעה יד
 ןייז ןעוועג טלָאװ רע ךיילג ,טנעיצַאּפ ןקידנעקנעדכָאנ ,ןטקיאורַאב םעד ףיוא
 ,רעֿפַאשַאב

 .טײקמורֿפ ןיא ףלָאװ-השמ טגָאז -- !טָאג ,ךיד ביול ןוא ריד קנַאד ךיא --
 ןוט וצ טָאג טָאה סָאװ .ףלָאװ-השמ ,רוטַאנ יד טקנַאד ? טָאג טקנַאד ויא --

 . | | ? םעד טימ
 ףלָאװ-השמ טגָאז --- ? ךייא טימ ןרַאּפש ךיז לָאז ךיא זַא ,ךיא ןיב רעוו --

 ;רוטַאנ יד טקריוװ ,ליוו טָאג זַא רָאנ .רָאטקָאד ַא טנעז ריא -- .הענכה טימ
 טעװ יצ ,זיא רעבָא רקיע רעד .,רוטַאנ יד טשינ טקריװ ,טשינ ליוו טָאג זַא ןוא
 .ןסע ןיוש רע

 ,ךלימ זָאלג ַא םיא טגנערב ןוא טייג .ןסע טעוװו רע ,ןסע טעו רע --
 -גיא רעטייוו טָאה ןעטיינ : דייר סרָאטקָאד םעד ןֿפלָאהעג טשינ ןבָאה סע רָאנ

 טָאה שטיװָאנַאזַאכ ר"ד .ןבעגעג םיא טָאה רעטָאֿפ רעד סָאװ ,זיּפש יד טרירָאנ
 "וצ טשינ לָאז רע זַא ,ןגיוא יד טימ קנואוו ַא ןוא ּפוצ ַא ןבעגעג רעטָאֿפ םעד
 ןוא ןקנַארק םעד ןדײררַאֿפ טלָאװעג טלָאװ רע ךיילג ןוא .ןקנַארק םעד ןעגנידד
 -השמ וצ טדנעוװעג גנילצולּפ ךיז רע טָאה ,סרעדנַא סעּפע ףיוא םיא ןדנעווּפָא
 | ,שדוק-ילּכ יד וצ תונעט עקיבייא ענייז ןוֿפ רענייא טימ ןֿפלָאװ

 ליומ ןיא טשינ גָאט ןצנַאג ַא טָאה רע ? תילכּת רעד ןייז טעוו רעבָא סָאװ --
 ןֿפױא ןָא ףלָאװ-השמ טזייוו --- ,ןייגרעטנוא ,הלילח ,ךָאד טעוװ רע .ןעמונעג

 .ןקנַארק
 םיא ךיז לָאז ,ןברַאטש טשינ רע טעװ ןטסַאֿפ גָאט ןייא ןוֿפ ,השקשינ --

 ,רימ טימ טמוק .רוּפיּכ-םוי סע זיא םיא רַאֿפ .טנייה רוּפיּכ-םוי זיא סע זַא ,ןטכַאד
 טרעטש ,ןרעלקרעביא סעּפע ףרַאדַאב רע .ןיילַא םיא טזָאל ,טמוק ,ףלָאװ-השמ
 | ,טשינ םיא

 ,בוטש סנעטיינ ןֹוֿפ רעטָאֿפ םעד טריֿפעגסױרַא טָאה רָאטקָאד רעד ןוא
 טשינ טָאה רע .דנַאטשוצ םעד ןיא ןענוֿפעג ךיז ןעטיינ טָאה גָאט ןצנַאג ַא

 .ןקלַאב םוצ ףױרַא רעמ טקוקעג טשינ ךיוא טָאה רע רָאנ ,זייּפש ןייק טרירעגנָא
 -רַאֿפ ןעוועג זיא רע .םינּפ ןייז ךיוא ױזַא ,ןעוועג טבעלַאב ןעניײז ןגיוא ענייז
 טרעֿפטנעעג טשינ רעטָאֿפ םעד טָאה רע .ךיז ןיא ןוטעגנײרַא ,ךיז ןיא טכַארט
 יז טרעה רע זַא ,ןעזעגנָא טָאה ןעמ רָאנ ,תושקב ןוא סעגַארֿפ ענייז עלַא ףיוא
 ,ייז ףיוא טריגַאער ןוא

 ןטלַאהעג ךַאװ ןוא ןוז ןייז טיהעגּפָא טָאה רעכלעוו ,ףלָאװ-השמ טָאה טכַאניײב
 םעד טֿפרַאװ ,רעגעלעג ןייז ףיוא קיאורמוא זיא ןוז ןייז יו טרעהעג ,םיא רעביא
 ןֿפלָאװ-השמ ןיא ,טצכערקעג טלָאװ רע יו ךיז וצ טמורב ,קירוצ ןוא ןיהַא ּפָאק
 -עגוצ ךיז טָאה רֶע .רעשל-ןיא רעטָאֿפ ַא ןוֿפ תונמחר סָאד טקעוװרעד ךיז טָאה
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 טימ ןוא ןָאט ַא ןיא םיא טגערֿפעג ןוא ןוז ןייז ןבעל ,רענענוטעגסיוא ןַא ,טצעז
 | : דניק ַא ןעוועג זיא רע ןעוו ,םיא וצ ןדייר טגעלֿפ רע יו ,עמיטש ַא

 ?סעּפע טסליוװ ,ןבעל ןיימ --
 ,טרעֿפטנעעג טשינ טָאה ןעטיינ
 ?ייו סעּפע ריד טוט סע ,ןבעליותנ --
 .טרעֿפטנעעג טשינ טָאה ןעטיינ
 טסרעה וד ,רימ ףיוא תונמחר בָאה ,ךיד טעב ךיא ,ןבעל-ןתנ ,רימ גָאז --

 ? ריד וצ דער ךיא סָאװ ,ךימ
 ,טרעֿפטנעעג טשינ טָאה לגניי סָאד
 ,ךימ טסרעה וד זַא ,ןכייצ ַא רימ זייװַאב ,רימ ףיוא תונמחר בָאה ,ןבעל"ןתנ --
 ,?ָאי/ ףיוא ּפָאק ןטימ טלקָאשעגוצ טָאה לּפיוק רעד
 טימ ןוז םוצ טדנעוװעג ךיז טָאה רע .ןרָאװעג טכירעגֿפױא זיא ףלָאװ-השמ

 | : עמיטש רעקידרעטיצ ַא
 -ליבעג ןייק טשינ ןיב ךיא ןוא רָאטקָאד ןייק טשינ ןיב ךיא ,ןבעל"ןתנ --

 סייוו ךיא .טגָאזעג ריד טָאה רָאטקָאד רעד סָאװ ,טשינ סייוו ךיא .שטנעמ רעטעד
 ןבָאה םימכח ערעזדנוא סָאװ ןוא ,טגָאזעג ןבָאה םימכח ערעזדנוא סָאװ ,רעבָא
 זדנוא טגָאז הנומא רעזדנוא .ןָא זדנוא טגָאז הנומא רעזדנוא סָאװ ןוא ,טנרעלעג
 .שטנעמ ַא שטנעמ רעד זיא ,"יברקב המשנהש ןמז-לכ; ןוא ,שֿפנ סָאד ןטיה וצ ןָא
 זיא ןעניֿפעג טשינ ךיז לָאז רע דמעמ ַא רַאֿפ סָאװ ןיא ,שטנעמ רעדעי ןוא
 וצ ןקתמ סעּפע דרע רעד ףיוא טקישעגּפָארַא ,טָאג ןוֿפ חילש ַא ,טָאג ןוֿפ ילּכ ַא
 ןייד קיטכיוו יו ןסיוו טשינ טסנָאק וד .קיליײה ןבעל רעדעי זיא םעד ךרוד ,ןייז
 רעד ףיוא ,ןײלַא ָאד רָאנ טשינ ןוא --- ,הריצי רעצנַאג רעד רַאֿפ זיא תוחילש
 זיא שטנעמ-תניחב רעד םירָאװ .למיה ןיא הריצי רערעכעה רעד רַאֿפ רָאנ ,דרע
 ,סיורג ױזַא זיא שטנעמ רעד זַא ,ןענרעל םירֿפס ערעזדנוא .ךייה עטסכעה יד
 טרעוװ רע רָאנ ןדייס ,למיה ןוֿפ ּפָארַא טשינ טרעדינ םימחרה-תדימ רעד זַא
 ןוט ןוֿפ טייקסיורג יד זיא סָאד .דרע רעד ףיוא ןשטנעמ םעד ןוֿפ טקעוורעד
 ןוֿפ תונמחר סָאד .ידּכ ,הריצי רעצנַאג רעד רַאֿפ רָאנ ,ךיז רַאֿפ טשינ --- הליֿפּת
 טשינ טסייוו וד .ןבעל ןייד קעװַא טשינ ףרַאװ ,ןבעל-ןתנ .ןקעוורעד ךיז לָאז טָאג
 ךיד טָאה סיֿפ ןָא ןוא טנעה ןָא וליֿפַא ,ןֿפַאשַאב ךיד טָאה טָאג תילכּת ןרעסָאװ וצ
 . רעקילייה רעד ריד ףיוא טגיל סע ןוא טסזומ וד ןוא ,תילכּת ַא רַאֿפ ןֿפַאשַאב טָאג
 -עג זיא ףלָאװ-השמ ןוא --- .ןבעל-ןתנ ,טָאג ןוֿפ תוחילש סָאד ןריֿפוצסיױא בוח
 -נײרַא ןוא טנעה עקיטכעמנָא סלּפירק םעד ףיוא ןגיוא עטעקַאנ ענייז טימ ןלַאֿפ
 .ייז ןיא טעּפילכעג

 זיא יז -- ,םיטש סנװ םעד טרעהעג ףלָאװ-השמ טָאה םורַא לייוו ַא ןיא
 { רָאלק ןעוועג טציא

 .י.עטַאט --
 ,דניק ןיימ ,ָאי --

 .רעסַאװ זָאלג ַא רימ ביג --
 עקידרעטיצ עלענש טימ ןעגנַאגעגּפָארַא זיא ףלָאװ-השמ ןוא !ַאי ,ָאי ,ָאי --

 ,ריד קנַאד ךיא -- :ךיז ןיא ןעלמרומ ןיא ןטלַאהעג ןוא ןיירַא ךיק ןיא טירט
 קנַאד ךיא .טעבעג ןיימ טרעהעג טסָאה וד ,ריד קנַאד ךיא ,למיה ןיא רעטָאֿפ
 .ריד קנַאד ךיא ,ריד

 טָאה ,ןפיל | סנוז םוצ רעסַאװ זָאלג סָאד טגנַאלרעד טָאה ףלָאװ-השמ ןעוו
 : ןֿפורעגנָא ךיז ןעטיינ
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 ...עטַאט ,רעה --
 ,דניק ןיימ ,ָאי --

 ,ֿפָאלש ךיוא ליוו ךיא ,עטַאט ,ןֿפָאלש ייג טציא --
 ןטלַאהעג ףלָאװ-השמ טָאה --- ,ריד קנַאד ךיא ,רעטָאֿפ ,ריד קנַאד ךיא --

 ֶו ,ךיז רַאֿפ ןעמורב ןייא ןיא
 ןענוֿפעג רע .טָאה ,םיא וצ ןעמוקעג זיא שטיווָאנַאזַאכ ר"ד ןעוו ,סנגרָאמוצ

 םעד ןוֿפ טלכיײמשעגנגעקטנַא םיא טָאה לּפירק רעד .ןענעטיינ רעדנַא ןַא רָאג
 רַאֿפ ,דימּת יו ױזַא ,ןענוֿפעג םיא טָאה רָאטקָאד רעד ואוו ,לוטש-ןדילַאװניא
 ; םָארק ןוֿפ ריט רעד

 ! רָאטקָאד ,ָאלעה --
 ריא טימ ןייג רוטַאנ יד טזָאל ? ףלָאװ-השמ ,טגָאזעג ךייא ךיא בָאה סָאװ --

 -ובמַא רעד טמוק םורַא העש ַא ןיא : טיירג ךיז ךַאמ ,רעטָאנרעּפיּפ ,וד ןוא .גנַאג
 ,רעטסָאֿפ ר"ד ןטימ טרישזנַארַא גנידצלַא ןיוש בָאה ךיא .ריד ךָאנ סנַאל

 ,טלמַאטשעג ףלָאװ-השמ טָאה -- ? ןעוו ? סָאװ --
 ר"ד .גנוכוזרעטנוא רעיינ ַא רַאֿפ ןיירַא לָאטיּפש ןיא קירוצ טייג ןעטיינ --

 -סיוא ןַא ןוֿפרעד ןכַאמ רימ .לַאֿפ ןייז ןיא טריסערעטניארַאֿפ רעייז זיא רעטסָאֿפ
 ,לַאֿפ-ואורּפ

 רָאנ םוק ,הרובד ,הרובד ,הרובד ?טסייה סָאװ ,ןבעל רָאטקָאד רעבָא --
 ,טגָאז רָאטקָאד רעד סָאװ ,רעה ,סױרַא

 ,םָארק רעד ןוֿפ ןעמוקעגסיױרַא זיא רעטומ יד
 -השמ טָאה -- !טלעװ רעד רעביא טָאג רעסיורג ַא ָאד זיא סע ,הרובד ---

 ,טגָאזעג ףלָאװ
 רָאטקָאד רעד טָאה -- ,טלעו רעד רעביא רוטַאנ עסיורג ַא ָאד זיא סע --

 ןעז טעװ ריא .ןֿפלעהוצ לסיבַא ריא ףרַאדַאב ןעמ רָאנ -- ,טרעסעבעגסיוא
 ,ןקידנעייג ַא רוחב ַא ןעגנערבמייהַא ךייא ןלעװ רימ ,ףלָאװ-השמ

 !עגושמ ךָאד רעוו ךיא ?ריא טדער סָאװ ,רָאטקָאד ,ריא טדער סָאװ --
 ,ןעמעלַא רַאֿפ טנייוועצ ךיז טָאה דיי רעד ןוא -- !למיה ןיא עטַאט

4 
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 יד ,סגרעברעבליז יד .בוטש-רעלעק ןיא ןירעה ייב גנוגערֿפױא עסיורג ַא

 וצ ,לעשַאר ,רעטכָאט ערעטלע סירעה ןטעברַאֿפ ןבָאה ,לקנָא ןוא עמומ עכייר

 .שובטעלֿפ ןיא ,יעװקרַאּפ ףיוא "עליווא רעייז ןיא ייז טימ ןעגנערברַאֿפ

 ןסיורג ַא רַאֿפ טנכערעג ךיז טָאה סגרעברעבליז יד ןוֿפ ןטעברַאֿפ ןרעוו וצ

 גנַאל ױזַא ןוא ךייר יֹוזַא ןעוועג ןענייז סגרעברעבליז יד .גנונעכייצסיוא ןוא דובּכ

 םידוהַאי עשטייד רַאֿפ ןטלַאהעג ןיוש טעמּכ ךיז ןבָאה ייז זַא ,עקירעמַא ןיא ןיוש

 ,החּפשמ רעייז ןוֿפ ?סנרָאהנירג; עלַא ףיוא גנוטכַארַאֿפ טימ טקוקענּפָארַא ןוא

 יװ ןענייז ייז ייס ,עקירעמַא ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןענייז ?סנרָאהנירג, יד ייס

 ןענייז סגרעברעבליז יד ,ןטנַארגימיא יו רעהַא ןעמוקעג ,ןיילַא סגרעברעבליז יד

 ךיז טָאה עמַאמ עקנַארקיַאמטסַא יד ןוא -- דצ סרעטומ רעד ןוֿפ םיבורק ןעוועג

 ןוֿפ ןזײװֿפױא טנָאקעג טשינ טָאה סָאװ ,ןירעה ןַאמ ריא ןגעק ייז טימ טסיירגעג

 .החּפשמ רעד ןיא "שטייד; ןוא טַארקָאטסירַא ַאזַא דצ ןייז

 -סעווש ןוא רעדירב ענייז עלַא ןוא ,ןרעטלע עמערָא ןוֿפ טמַאטשעג טָאה ירעה

 .דיַאס-טסיא רעד ףיוא טניואוועג ןבָאה ןוא רעטעברַא-קוָאלק ןעוועג ןענייז רעט

 ךיז טָאה יז ןוא טזָאלעגּפָא טונימ ַא ףיוא יז טָאה טסוה רעד ןעוו ,עקנַארק יד

 רעד טימ ךיז ןריֿפֿפיױוא טנַאמ םעד ןגעק ןריטסעטָארּפ וצ קרַאטש גונעג טליֿפעג

 סעװ יז :לקנָא ריא טימ -- ןַאמ םעד ןקערש טגעלֿפ ,"רעביאנגעק ןוֿפ עסקיש;

 ,ןסיוו ןיוש טעװ לקנָא רעד ןוא --- לקנָא ןרַאֿפ ךיז ןגָאלק ןוא שובטעלֿפ ןייק ןייג

 ,טסואוועג טוג ץנַאג טָאה יז :טעשַארטסעג טַאלג ןעוועג זיא סָאד ,ןוט וצ טָאװ

 זיא לקנָא רעד רעבָא ,"סנרָאהנירג; יד ייב טשינ טגיל ּפָאק סלקנָא םעד זַא

 טשינ יז טָאה ןוא .טלַאהנָא ריא ,רעקנַארק רעד רַאֿפ גנוטער עטצעל יד ןעוועג

 רעדניק יד ןלייצרעד ןוא םיא טימ ןסיירג ךיז יז טגעלֿפ ,לקנָא ןטימ ןקָארשענּפָא

 ןייז ןריֿפ סָאװ ,דרעֿפ-ןוא-עטערַאק ןייז ןגעוו ןוא תורישע סלקנָא םעד ןגעוו

 ,םי ןיא ןדָאב ךיז דנעלייא-ינוק ןייק שובטעלֿפ ןוֿפ גָאט ןדעי החּפשמ

 עמומ יד ןוא לקנָא רעד סָאװ ,הנותח רעד ףיוא ץוחַא זַא יךיז טײטשרַאֿפ סע

 ןייז יװ ,ירעה טָאה ,קנַאשעג-השרד םענייש ַא וצרעד קידנעקנעש ,טניײשַאב ןנָאה

 ןעוועג זיא לקנָא רעד שטָאכ ,לקנָא םעד ןעזעגנָא טשינ רעמ לָאמ ןייק ,עילימַאֿפ

 טָאה רע ןעוו ,ךודיש םעד ןיא טנכדשעגנייא ןירעה טָאה ןעמ סָאװ "ףדנ; רעד

 ןבעג טלָאזעג םיא טָאה לקנָא רעד .המותי רעקידכעלייק רעד טימ טַאהעג הנותח

 רע סָאװ ,רעזייה-טנעמעגעט ענייז ןיא "רָאטקַארטנָאק-רעטניעּפ, ַא יו טעברַא

 ירעה טָאה טעברַא יװ רעמ רעבָא ;דיַאס-טסיא רעד רעביא טײרּפשרַאֿפ טָאה

 ,םענייז רעגָאװש ַא טימ ןוט וצ רע טָאה טַאהעג ,לקנָא םעד ןוֿפ טָאהעג טשינ

 ןילַא לקנָא םעד :המותי ַא ךיוא ,עצינעמילּפ רעדנַא ןַא סלקנָא םעד ןוֿפ ןַאמ ַא

 . ףעז וצ טַאהעג טשינ היכז יד החּפשמ ןייז טשינ ,ירעה טשינ טָאה

 ןרָאװעג ריואוועג ןעמ זיא לקנָא םייב .סנ ַא ןעשעג סעּפע זיא רעמוז םעד

 ,לוקס"קילבָאּפ ןוֿפ טריאודַארג רָאי סָאד טָאה רעטכָאט עטסטלע סירעה זַא
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 טזָאלעג ןסיוו וצ ,טייקכעלגנירדוצ סרעטומ רעד קידנבעגכָאנ ,טָאה לעשַאר
 לקנָא רעד סָאװ ,עיֿפַארגָאטָאֿפ-ריאודַארג ַא טגיילעגייב ןוא ןעמומ רעד ןוֿפרעד
 ריא ,ןעזסיוא ןעמענעגנַא טלעשַאר ריא ףיוא ןעזנָא טנָאקעג ןבָאה עמומ יד ןוא
 -עלַא וצ .ןעמוקעג דלַאב זיא רעֿפטנע רעד .טייקידווענח ריא ןוא סקואוו םענייש
 -טנַאה רענעגייא סעמומ רעד ןיא ווירב ַא ןעמוקעגנָא זיא ,גנושַאררעביא סנעמ
 -סױרַא ,לעשַאר ,רעטכָאט עטסטלע סעצינעמילּפ רעד ןטעברַאֿפ טָאה סָאװ ,טֿפירש
 .שובטעלֿפ ןיא ןכָאװ ייווצ החּפשמ סלקנָא םעד טימ ןליײװרַאֿפ וצ ןוא ןעמוקוצ

 ןיא טכַארבעגנײרַא טָאה סָאד סָאװ ,עכָאטַאמוס יד ןלעטשרָאֿפ ךיז ןָאק ןעמ
 ןבָאה ןגיוא עריא סָאװ ,רעטומ רעקנַארק רעד ןוֿפ גנוביוהרעד יד : בוטש סירעה
 ףיוא תחנ ןוא ץלָאטש רַאֿפ טכיל ןכעלקנערק רעמ ךָאנ ַא טימ ןענייש ןביוהעגנָא
 -ןוא:טכַא רעד ףיֹוא ןֿפורעגסױרַא טָאה סָאד סָאװ ,האנק יד ;לקנָא ןכייר ריא
 ןבָאה עלַא םירָאװ ,רעטכעט ןוא סרעטומ ערעדנַא ןשיוװצ סַאג רעטסקיצרעֿפ
 רעד ןעוועג אנקמ ןבָאה עלַא ןוא גרעברעבליז לקנָא ןכייר םעד ןוֿפ טסואוועג
 ,קילג עסיורג סָאד החּפשמ-ירעה

 "יונ םעלַא טימ לעשַאר ןטַאטשוצסיוא ןעמענרעטנוא זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ סע
 ,ץנַארק סעסימ ,עטנכש יד ןעמונעגרעטנוא טָאה טיזיוו ןכיוה םעד רַאֿפ ןקיט
 "רעד ,רעדניק יד רַאֿפ רעטומ יד טליּפשעג גנַאל ןוֿפ ןיוש טָאה ץנַארק סעסימ
 -סיוא ןכעלרעה סלעשַאר טַאהעג ביל טָאה יז ,רעטכָאט רעטסטלע רעד רַאֿפ טּפיוה
 ןלעקנוט םעד ,ןגיוא-ןשרַאק עקידנענערב ,עצרַאװש עריא ,רוגיֿפ ענייש ריא ,ןעז
 ןֿפלָאהעג ןוא -- ,םינּפ ריא ןוֿפ טײקינילדָארג יד ,טיוה רעלעדייא ריא ןוֿפ ןָאט

 םענייש ריא וצ סערעטניא ןַא ןוא גנוקידנעטשרַאֿפ ַא לדיימ רעד ןיא ןקעװֿפױא
 ןצוּפ וצ לדיימ טָאד טַאהעג ביל טָאה ץנַארק סעסימ .ןָא טנגוי ריא ןוֿפ ןעזסיוא
 ,ןריצ וצ ךיז יו ןוא ןוטוצנָא ךיז יוװ ,ןרעינַאמ יז ןענרעל וצ ,ןריצ וצ ןוא

 ןזייוו וצ טריסערעטניארַאֿפ ןעוועג ןענייז עלַא ןעוו ,טייחנגעלעג רעד טָא ייב
 טימ ךיז ןעמעש וצ סָאװ טשינרָאג טָאה יז זַא ,עמומ רעשובטעלֿפ רעכייר רעד
 רעקנַארק רעד ןעגנַאגעגנָא ,רקיע רעד ,זיא סָאד ןוא -- ,החּפשמ רעמערָא ריא
 טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא טניילעג ךיז ץנַארק סעסימ טָאה --- ,רעטומ
 ריא טימ ןעלקנוטרַאֿפ לָאז יז זַא ,לקנָא ןכייר םייב ןעזנָא ַאזַא לעשַאר ןבעג וצ
 ,רעטכעט ענעגייא סלקנָא םעד רעייטשסיוא

 טלעג גונעג ןבעגעג טָאה ירעה יצ ,ףיורעד טקוקעג טשינ טָאה ץנַארק סעסימ
 עטרילָאק טֿפיױוקעגניײא טָאה יז ,ןריטסעטָארּפ ןייז ףיוא וליֿפַא טשינ ,םעד רַאֿפ
 -- ,וינעווע רעטשרע רעד ףיוא סטרַאקשוּפ יד ףיוא ךעלטשער ענעדייז ,ןֿפָאטש
 ,ךעלדיילק ,ךעלקינַאטס ,סעקזולב עשרענייגיצ לעשַאר רַאֿפ ןיילַא טײנעגֿפױא ןוא
 ריא טבעלעגרעביא לעשַאר ןיא טָאה יז .ןײלַא ךיז רַאֿפ סע טוט יז יװ ױזַא
 יז ,תודוס עשרעבייו עריא ןבעגעגרעביא לדיימ םעד טָאה יז .טנגוי עטייווצ
 : ןוטוצנָא ךיז יו טנרעלעג

 -גייש ענעגייא ריא גנודיילק ריא ךרוד ןעגנערבוצסיורַא ןעז זומ ױרֿפ ַא --
 ,םענַאב ןוא גנוטלַאה ריא טימ ןעױרֿפ ערעדנַא עלַא ןוֿפ ןמענוצסיוא ךיז ,טייק
 יז לָאז ןעמ זַא ,ןקוקסיוא ױזַא זומ ױרֿפ יד .עדַאטס ַא ןוֿפ ענייא ןייז וצ טשינ
 ריא ןעקנעדעג לָאז ןעמ זַא ,ןעױרֿפ ערעדנַא עלַא ןוֿפ ןעמענסיױרַא ןוא ןעזסױרַא
 טסזומ וד ? ךימ טסײטשרַאֿפ ,גנוטלַאה ריא ,גנוריצ ריא ,גנודיילק ריא ,קילבנָא
 -סױרַא ןֿפלעה ןזומ רעדיילק יד .לעניגירָא ןכַאמ ךיד ןלָאז סָאװ ,ןרילָאק ןגָארט
 -לקנוט רעד יוװ ,טסעז וד .גנוריטַאש ענעגייא ןייד ,טייקכעלנעזרעּפ ןייד ןעגנערב
 -ַאלַא ןלעקנוט םעד סױרַא טגנערב עקזולב רעד ןוֿפ רילָאק-גנירעמיצ רעטיור
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 ןייד ןוֿפ סעיניל עכעלגנעל יד ןוֿפ ץייר םעד ןוא ? טיוה ןייד ןוֿפ ןָאט-רעטסַאב
 ןֿפלעהוצ זומ ןעמ .קיטעמסָאק ךרוד ןעגנערבסיױרַא ןֿפלעה ךיוא ןעמ זומ םינּפ
 ךעלגניריוא ענעניטשרוב עניימ לייוורעד גָארט ,ַאנ ? טסײטשרַאֿפ וד ,רוטַאנ רעד
 ? ריד ןסַאּפ ייז יו ,טסעז וד .ןלערַאק עטיור יד ןוא

 וצ טלכיימשעג ןוא ּפָאק םענייש ריא טימ טלקָאשעגוצ רָאנ טָאה לדיימ סָאד
 .ןגיוא עצרַאװש עריא טימ ריא

 ױרֿפ עדעי ךיז טדיילק ,ךיירטסע ןיא ,םייה רעטלַא רעד ןיא זדנוא ייב --
 ָאד יו ,עדַאטס ַא ןיא יו טשינ ,קַאמשעג םענעגייא ריא טיול ,לעודיווידניא
 ןעמ יוװ ױזַא ןדיילק ךיז טסלָאז וד זַא ,ליוו ךיא ןוא ,עקירעמַא ןיא ,זדנוא ייג
 ענעגייא ענייד ןעײנֿפױא ןיילַא ךיז טסלָאז ,ןיוו ןיא ,עּפָאריײא ןיא ךיז טדיילק
 ןיא טשינ ייג ,טיוה ןייד וצ ןרילָאק .יד ןביילקוצ ןיילַא ךיז טסזומ וד .סעקזולב

 ,םייה רעטלַא רעד ןוֿפ ןֿפָאטש ןעניֿפעג וטסעװ סטרַאקשוּפ יד ףיוא ,םָארק ןייק
 ,רעדנעב ,טעמַאס ךעלקיטש ,ךעלטשער ענעדייז :ןעגנערב רענעילַאטיא יד סָאװ
 .ָאד טגָארט ןעמ יו טשינ ,לעניגירָא ןענייז סָאװ

 ףיוא ןריֿפ ןָא טנגוי ריא ןוֿפ לעשַאר עניילק יד טגעלֿפ ץנַארק סעסימ ןוא
 יד ןעמוקַאב ןָאק יז ואוו ,ריא ןזייוו ,סטרַאקשוּפ יד וצ וינעווע רעטשרע רעד
 יז ןענרעל ,רעדיילק ענעגייא עריא ןעײנֿפױא יז ןענױעל ןוא ,קיליב ןֿפָאטש
 ,סעיצַארטסוליא עטלַא ןוֿפ ,ןלַאנרושז ןוֿפ ןרעטסומ ריא ןזייוו .ןדייגשוצ

 .טייהרעגנוי טיוה ןייד רַאֿפ בלַאז ןצונ טסלָאז וד זַא ,טשינ טדַאש סע ןוא ---
 ךיא ,ַאנ .טיוה רעשלדיימ רעד ןוֿפ טײקשירֿפ יד ןטיהוצֿפױא טֿפלעה בלַאז יד
 רעשימייה ַא סָאװ ,בלַאז רענעגייא ןיימ ןוֿפ לקיאָאלס ַא טכַארבעג ריד בָאה
 טנװָא ןדעי בלַאז רעד טימ םינּפ סָאד ןָא רימש .רימ רַאֿפ יז טכַאמ טװעצַאמרַאֿפ
 -1ירַא םייהעג ןיא ריא יז טָאה --- ,סָאד וטסָאה ָאד ןוא ,ןֿפָאלש טסייג וד רעדייא
 ענייש ענייד רַאֿפ ברַאֿפ עצרַאװש לסיב ַא ןוא -- ,טֿפיטש-ןּפיל ַא טקעטשעג
 ױרֿפ ַא ןוֿפ טייקנייש יד .טייקנייש ריא ןריוויטלוק זומ ױרֿפ ַא ! ךעלרעה ,ןגיוא
 ? ןענַאטשרַאֿפ .טשינ יז טָאה סרעדנַא ןייק .ןגעמרַאֿפ קיצנייא ריא זיא

 ,ןגיוו ןייא ןיא ךיז ןטלַאהעג ןוא לוטש-גיוו ןיא ןסעזעג זיא עמַאמ עקנַארק יד
 ןֿפרסױרַא בייל ןרעווש ריא ןוֿפ ךיז ןגיוו ריא ךרוד טלָאװעג טלָאװ יז ךיילג
 ריא ףיוא סולֿפנײא ןכעלדעש סצנַארק סעסימ ןגעק טסעטָארּפ ַא ,גנוגעװַאב ַא
 ןיא טלטסענעג ,עמַאמ עדעי יו ,יז טָאה ,רעבָא טייז רערעדנַא רעד ןוֿפ .רעטכָאט
 טָאג טעװ רעמָאט --- ? סייוו .רעו -- רעמָאט ,גנונעֿפָאה עליטש ַא ץרַאה ריא
 רעטכעט ענייז וצ -- ,לקנָא םייב ןייז טעוו לעשַאר ןעוו ,גוויז ןקיסַאּפ ַא ןבעג
 רעמָאט -- ,"סיָאב-שזדעלַאקק ,רעזייה עכייר ןוֿפ טיילעגנוי ןיירַא ךָאד ןעמוק
 םעד תמחמ .דניק ריא ןיא ןבילרַאֿפ רעטָאֿפ ןשירענָאילימ ַא ןוֿפ ןוז ַא ךיז טעוו
 ,סיוא יז טריצ ןוא סיוא יז טצוּפ ץנַארק סעסימ יד סָאװ ,ןעמונעג ביל רַאֿפ יז טָאה
 רעד רַאֿפ רָאנ ןגיוא עריא ןיא טכער ױזַא טשינ וליֿפַא סע זיא רעמָאט ןוא
 .ןעמונעג ביל רַאֿפ ץלַא יז טָאה קילג ןקיטֿפנוקוצ סרעטכָאט

 זומ סָאד .ךיז ןוטנָא רַאֿפ טסוג ןייק טַאהעג טשינ לָאמ ןייק טָאה רעטומ יד

 ריא קעװַא טביור ענעי סָאװ ,טקיּפעג ריא סע טָאה ץרַאה ןיא רעבָא .ןבעגוצ יז

 ךָאנ טרַאװק :ןגָאז טלָאװעג טָאה יז .ןבעל ריא ייב ךָאנ --- ריא ןוֿפ רעטכָאט

 : יז טָאה טגָאזעג רעבָא -- ,"ןעמענ טשינ גנַאל דלַאב ןיוש טעװ סע ,לייוו ַא

 --- ,סעטכָאמש עלַא יד ןעמענסיוא ןלעוו לקנָא םייב יצ ,טשינרָאג סייוו ךיא ---
 .טלמַאטשעגסױרַא יז טָאה
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 ,ןעמענסיוא ערעדנַא ייב סע טעװ ,ןעמענסיוא טשינ סע טעוו לקנָא םייֿב זַא --+
 | ,טגָאזעג ץנַארק סעסימ טָאה --

 ןיא ןריגַאער וצ טַאהעג טייצ ךָאנ טָאה יז .ןגיוא יד טכַאמרַאֿפ עקנַארק יד
 ךָאנ סע לעװ ךיא יצ ,טשינ סייו ךיא; :קנַאדעג ןטימ רעטרעוו יד ףיוא ךיז
 ריא ףיוא ןֿפרָאװעג ךיז טָאה טסוה רעד -- "*...רעטכָאט ןיימ ןעז וצ ןבעלרעד
 ,לקניוו ןגנע ןרעטצניֿפ ַא ןיא יז ןסָאלשרַאֿפ ןוא יז טקיטשעג ,הער-היח ַא יו
 עקיצנייא סָאד טזָאלעגרעביא רָאנ ,טרעטצניֿפרַאֿפ ערעדנַא סָאדלַא טָאה סָאװ
 ךיז ןֿפַאש וצ -- רעגַאב ןקיצניא םעד ,ללח ןיא טֿפול ךָאנ טשרוד ןוֿפ-ליֿפעג

 | .ןעגנול עריא רַאֿפ ןלעֿפסיױא ןייא ןיא ןטלַאהעג ריא טָאה סָאװ ,טֿפול רעמ
 ןוֿפ רעטכָאט ריא קעװַא טמענ רעביאנגעק ןוֿפ עסקיש יד יװ ןעזעג טָאה יז

 ןוא -- ,ןַאמ ריא ןעמונעגוצ רעירֿפ טַאהעג טָאה יז יוװ ,ןבעל ריא ייב ךָאנ ריא
 ,רעסעב טליֿפעג ךָאנ ךיז טָאה יז ןעוו ,ביײהנָא ןיא ,ןעוועג סנייא ץלַא ריא זיא סע
 -ןײרַא ןביוהעגנָא טָאה עסקיש יד סָאװ ,ןריטסעטָארּפ וליֿפַא טוואווּפעג יז טָאה
 --- לדיימ ַא זיא לעשַאר, :ןגָאז ריא טגעלֿפ ןַאמ רעד רעבָא .בוטש ןיא ןקעמש
 ןענרעל ךיז יז לָאז .ריא ףיוא ןבעג גנוטכַא לָאז סע רעוװ ןבָאה ףרַאדַאב יז ןוא
 ןעוועג טלָאװ יז יו סיוא טעז ,ןסקַאװרעד טרעוװ לעשַאר .ןעמענַאב וצ ךיז יו
 ריא ףיוא רעוו ךָאד זומ .ריא ךָאנ ךיז ןגָאי ךעלגניי יד .רָאי קיצנַאװצ-ןצכַא
 "!טשינ טסנעק וד ? ןיינ ,ןסַאּפֿפױא

 יז טלָאװ ,ןעוועג טנוזעג וליֿפַא יז טלָאװ .טשינ ןעק יז זַא ,ןײלַא סייוו יז
 ןוא יירעדיילק עלעודיווידניא יד :ןעק עיוג יד סָאװ ,סָאד טנעקעג טשינ ךיוא
 ,ןּפיל יד ןברַאֿפ סָאד ןוא ,סעיוו יד ןריֿפרעטנוא סָאד ןוא ,טיוה יד ןעילָאכ סָאד
 ךָאנ זיא ,רעטכָאט יד ,יז ןעוו ,ץרַאה סרעטכָאט ריא ןעגנַאֿפעג טָאה עיוג יד ןוא
 רעד וצ יו עיוג רעד וצ רעטנעענ ךיז טלַאהרַאֿפ לעשַאר ,גנוי ץנַאג ןעוועג
 סָאװ ,ץלַא טוט ,וצ לעשַאר ךיז טרעה עיוג רעד וצ ,סע סייוו רעטומ יד ,רעטומ
 "עג ַאזַא טימ ,ןָאט ַאזַא ןיא ּפָא טשינ לָאמ ןייק ריא טרעֿפטנע ,ריא טגָאז ענעי
 ןעוועג שאיימ ירֿפ ךיז טָאה רעטומ יד .רעטומ רעד ּפָא טרעֿפטנע יז יו רעזייב
 רעביא טקרַאטשעג ךיז טָאה טסוה רעד טניז .ןַאמ םענוֿפ יו ױזַא רעטכָאט רעד ןוֿפ
 ,טכַאנייב ןוא גָאטיײב יז טעשיד ןוא זדלַאה ןֿפױא גנַאלש ַא יו ריא טגיל ןוא ריא
 ןוא ,ריא םורַא זיא סָאװ ,גנידצלַא ןיא סערעטניא םעד ןרױלרַאֿפ ללכב יז טָאה
 -נײרַא יז טָאה טייהקנַארק יד .טיײהקנַארק ריא ןוֿפ רָאנ טכַארט ןוא רָאנ טרעלק
 ,ןעז טשינרָאג ןָאק יז ,ןעגנַאֿפעג יז טלַאה ןוא הסיֿפּת רעגנע ןַא ןיא יו ןעמונעג
 עריא עלַא .שינעקיטש ןוא שינעקירד רעקידנעטש רעד ץוחַא ,ןליֿפ טשינרָאג
 ןרירטנעצנָאק ןליֿפעג ריא עלַא ,ריא ןיא ךַאװ ךָאנ ןענייז ייז טייוו יו ,ןעקנַאדעג
 -לַאןעגנול עריא רַאֿפ טֿפול ןעמוקַאב וצ -- ,שטנואוו ןקיצנייא-ןייא ףיוא ךיז
 | .ןָא טשינ ריא טייג ערעדנַא סָאד

 ,סעזַאװ ,סעקלַאיל ענעײלעצרָאּפ טימ טלעטשעגנָא ןעוועג זיא לַאז רעד
 גרעברעבליז עילימַאֿפ יד סָאװ --- ,זייווקיצנייא ןוא סעּפורג עצנַאג -- ,ךעלּפעט
 -מורַא ךיז טָאה ןעמ ואוו ,?יטירעּפסָארּפ, ןוֿפ ןרָאי עלַא ךרוד ןבילקעגנָא טָאה
 יד ףיוא ןגָאלשעגנָא ךיז ןעמ טָאה ,רעק ַא ןבעגעג ךיז טָאה ןעמ ואוו ,טקוקעג
 -עג ןבָאה סָאװ ,ךעלשיט עקיסיֿפ-ןיד ףיוא טלעטשעגנָא ,סעקלַאיל ענעײלעצרָאּפ
 ייז ןלַאֿפ טָא זַא ,דחּפ ַא ןֿפרָאװעג ןוא גנוגעװַאב רעטסדנימ רעדעי ייב טרעטיצ
 ענעײלעצרַאּפ עלַא יד ךעלברעש ןיא ןכערבעצ ןוא ןטישעצ ןוא רעדנַאנוֿפ !
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 .עקירעמַא ןיא עילימַאֿפ רעד ןוֿפ החלצה רעד ףיוא תודע ןגָאז סָאװ ,סעקלַאיל
 -ןעמולב ,ןשָאלק ,סעזַאװ יד ןשיווצ ,סעקלַאיל ענעײלעצרָאּפ יד טָא ןשיווצ ןוא

 רענטעמַאה ,רערעוושי-שירעב רעד טגעװַאב ךיז טָאה ןרעינידרַאג ןוא ךעלּפעט
 ,"סנָאס דנע גרעברעבליזא עמריֿפ רעד ןוֿפ ,גרעברעבליז *לקנָא; ןוֿפ רעּפרעק
 ירעיוב רעד ףיוא עמריֿפ יד .ירעיוב רעד ןוֿפ טלעמונַא ,יעוודָארב ףיוא טנייה
 םיבורק יד ןטלַאהוצסיוא עיצידַארט-עילימַאֿפ רעד ןוֿפ רכז ַא יוװ רָאנ טריטסיזקע
 -רעבירַא ןֿפלָאהעג טלעמונַא טָאה גרעברעבליז סָאװ ,טײלסדנַאל תוחּפשמ יד ןוא
 ,םייה רעטלַא רעד ןוֿפ ןעגנעוב

 ןיא ,םיא ןֿפור טײלסדנַאל יד יװ ,"לקנָאא רעדָא ,גרעברעבליז רעטלַא רעד
 ,ןוז רעטסטלע ןייז ,ןטֿפעשעג יד ןוֿפ --- טייהרענעגנואווצעג -- ןגיוצעגקירוצ
 ךָאנ רעטלַא רעד זיא לעיציֿפָא שטָאכ ,וצרעד ןעגנואווצעג םיא טָאה ,טרעבָאר
 ,עמריֿפ רעד ןוֿפ ּפָאק רעד ץלַא

 ןוֿפ רענייא ףיוא ,רָאי ןצטכַא-ןצעביז ןוֿפ ןַאמרעגנוי ַא ,דנַאל ןיא ןעמוקעג
 -עג ַא יװ ,קרָאי-וינ ןייק גרובמַאה ןוֿפ ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ ,ןֿפיש-טכַארֿפ יד
 "הערּפ; רעד יא ,"ףסוי; רעד יא ןרָאװעג טייצ רעד טימ רע זיא .רעטעברַא-ףליה
 יא ,רעײרֿפַאב רעייז יא ךיילגוצ ,םייח רעטלַא רעד ןוֿפ טײלסדנַאל ענייז רַאֿפ
 ,רעֿפַאלקשרַאֿפ רעייז

 יד ךָאנרעד ,החּפשמ ענעגייא ןייז טשרעוצ ןעגנערבּפָארַא ןֿפלָאהעג טָאה רע
 -סֿפיש ייז קידנקיש ,ךעלטעטש עקידתונכש יד ןוֿפ ,לטעטש ןייז ןוֿפ טײלסדנַאל
 ענייז ןוֿפ םענייא ןיא ןֿפַאלקשרַאֿפ וצ ָאד ייז ידּכ ,רעלָאד רָאּפ ַא רַאֿפ ןטרַאק
 רעטנוא ןיולירעגנוה ַא רַאֿפ טעברַאעג ןבָאה ייז ואוו ,ירעיוב רעד ףיוא ועּפעש
 ,םעטסיס-ץיווש ַא

 רעּפעש ערעדנַא יו ןריזינַאגרָא וצ ןעוועג רערעוװש זיא רעּפעש סלקנָא םעד
 טָאה רע סָאװ ,ןליֿפעג-החּפשמ יד בילוצ --- עירטסודניא-לדָאנ רעגנוי רעד ןיא
 .רעטעברַא ענייז ןשיוװצ טריוויטלוק ןוא ןגיוצרעד

 רָאנ ןטעברַא רימ ייבק ,ןגָאז רע טגעלֿפ ,"טשינ ןעמ טקיירטס רימ ייב;
 ,"החּפשמ ןייא ןענייז רימ .טייל-החּפשמ

 -עגרעביא החּפשמ רענעגייא ןייז ןוֿפ רעדילגטימ עקַאט רע טָאה רעטעּפש
 "רָאֿפ, רַאֿפ ייז טכַאמעג ,ןעגנומענרעטנוא ענייז ןיא סעלעטש עקידנריֿפנָא ןבעג
 -- ,רעזייה ענייז ןיא טלעג-הריד ןוֿפ רענָאמֿפױא רַאֿפ ,רעּפעש יד ןיא ?טייל
 לסיב עטצעל סָאד טגָאנעגסיױא :טעברַא יד ןוטעג םיא רַאֿפ ןיוש ןבָאה ייז ןוא
 ,םעטסיסיץיוש רעד רעטנוא טעברַא ןהעש עגנַאל ךרוד רעטעברַא יד ןוֿפ תויח
 טסיירגעג ךיז ןבָאה ייז .טניה עיירטעג יו יירטעג לקנָא םעד ןעוועג ייז ןענייז
 טעברַאעג ןטלָאװ ייז ךיילג ,ןרעסערגרַאֿפ וצ סע ןעזעג ןוא תורישע סלקנָא ןטימ
 | ,ךיז רַאֿפ

 ןטשרע םעד ןוֿפ טכַאמ סלקנָא םעד רעטנוא ןענוֿפעג ךיז טָאה ןַאמסדנַאל רעד
 םעד ןיא .ןדָאב רענַאקירעמַא םעד ףיוא סוֿפ ןייז טלעטשעג טָאה רע סָאװ ,גָאט
 םעד ןוֿפ םענייא ןיא רע טָאה טניואוועג ,טעברַא ןענוֿפעג רע טָאה ּפַאש טלקנָא
 ייב טזָאלעגרעביא טָאה ּפַאש רעד סָאװ ,סָאד ןוא -- ,רעזייה-טנעמענעט טלקנָא

 רעדעי טימ .טגָאנעגסױא "רָאטקעלָאק-טנערג רעד סע טָאה ,רעטעברַא םעד
 -טנעמענעט סלקנָא םעד ןיא טלעג-הריד סָאד זיא תוריכש יד ןוֿפ גנורעכעה
 ןיוש ןבָאה רעעזֿפױא-החּפשמ יד ןוא --- ,ךייה רעד ןיא ןעגנורּפשעגֿפױרַא רעזייה
 ןוא לקנָא םעד ןייז קידלוש קידנעטש ןלָאז טײלסדנַאל יד זַא ,ןעז וצ טגרָאזעג
 | ,םיא ןוֿפ ןעײרֿפַאב ךיז ןענָאק טשינ
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 ןעגנערברעבירַא ןֿפלעה ייז לָאז רע ,לקנָא םוצ ןעמוקנָא טזומעג ןבָאה יז
 רעד ףיוא קנַאב ַא רענייז ןיא .רעטוג ַא ןעוועג זיא לקנָא רעד .תוחּפשמ ערעייז
 -סיוא עכעלטנכעוו ףיוא ןטרַאקסֿפיש ןעמוקַאב טײלסדנַאל יד ןכָאה דיַאס-טסיא
 .תוריכש יד ןוֿפ טריטקעלָאק ןבָאה רעּפעש יד ןיא טײלרַָאֿפ יד סָאװ ,ןעגנולָאצ
 טָאה -- ,ןענעדרָאניײא טֿפרַאדַאב ךיז טָאה החּפשמ ענעמוקעגרעבירַא ןַא ױעדָא
 -לבעמ ַא ןַאמסדנַאל םעד טרידנעמָאקער ןיוש ןשטנעמ סלקנָא םעד ןוֿפ רענייא
 טָאה לקנָא רעד --- ,שיט ַא ,ןטעב ןעמוקַאב טָאה ןַאמסדנַאל רעד ואוו ,טֿפעשעג
 .תוריכש יד ןוֿפ ןעמונעגּפָארַא ןיוש טָאה ןעמ ןוא --- ,"ןגָאזטוג,, טֿפרַאדַאב רָאנ
 ןכַאמ הנותח רעדָא ,לָאטיּפש ַא וצ ןעמוקנָא ,הלילח ,טֿפרַאדַאב טָאה ןעמ רעדָא
 -סדנַאל רַאֿפ *יטירַאשט; ןייז ,רעטוג ַא ןעוועג זיא לקנָא רעד --- ,רעטכָאט ַא
 ,טָאטש יד ןעגנולקרַאֿפ טָאה טייל

 ןוא .לקנָא םייב טנוּכשמרַאֿפ גנַאל בעל ַא ןעוועג ןענייז טײלסדנַאל יד

 ױזַא יו טסואוועג ןיוש ןעמ טָאה ,ןעוועטנוב ךיז טוװאורּפעג רעוװ טָאה רעמָאט
 -געזרעּפ ןייז רַאֿפ טײלסדנַאל יד טכַארטַאב טָאה לקנָא רעד .ןליטשוצנייא םיא
 ?עקירעמַא ןייק ןעמוקּפָארַא ןֿפלָאהעג טשינ ךייא בָאה ךיא, : געמרַאֿפ ןכעל
 רעטלַא רעד ןיא טלױֿפעג ךָאנ טלָאװ ריא ?ןעוועג ריא טלָאװ ואוו --- רימ ןָא
 ? תוחּפשמ ערעייא ןעמונעגּפָארַא טָאה רעוו ןוא !ןעינָאֿפ ייב ןעקנוטשעג .םייה
 *? ךיז ןענעדרָאנײא ףיוא ? ןטרַאקסֿפיש ףיוא ןבעגעג

 ןבָאה -- 7? תמא טשינ ןעד זיא סע ?לקנָא רעד ,טכער טשינ ןעד טָאה רע;
 ,רעגָאזרעטנוא ןענוֿפעג ןיוש ךיז

 .ןרָאװעג טױטעגּפָא עיציזָאּפָא עדעי זיא םעד טימ ןוא
 ,ןרעדעֿפ יד ןיא ןעוועג זיא לקנָא רעד ןעוו ,לָאמַא ןעוועג ץלַא זיא סָאד רָאנ

 .?סָאב; רעד ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו
 ןֿפסוי טנעקעג טשינ טָאה סָאװ ,הערּפ ַא ,ןענַאטשעגֿפױא זיא הערּפ רעיינ ַא

 רעטסטלע סלקנָא םעד ןעוועג זיא הערּפ רעד .םיא ןוֿפ ןסיוו טלָאװעג טשינ ןוא
 .טרעבָאר ,ןוז

 סע ,גנַאג-סנבעל ןייז ךרוד עיגרענע עשלווייט ַא טלקיװטנַא טָאה לקנָא רעד
 -עג ןוא טיובעג טָאה רע .טֿפַארק רעשימַאניד ַא טימ םיא ןוֿפ ןגָאלשעג טָאה
 טשינ טָאה רע יװ ."?טיעטסע-לעיר, טֿפױקעג ,רעבלעוועג ,רעּפעש טנֿפעעג ,טֿפױק
 ,ןויטַארעּפָאָאק ןוא קנעב טריזינַאגרָא רע טָאה ,ןענעייל ןוא ןביירש טנעקעג
 ףיוא סעמריֿפ טעדנירגעג ןוא -- ןעמָאנ םענעגייא ןייז ףיוא סעמריֿפ טעדנירגעג
 טרָאד ,ךיז טלעטשעג ָאד ,קנעב יד ןיא טכָאקעגסיױא ןעוועג זיא ,ןעמָאנ סבייוו ןייז
 ןעוועג זיא רע .הסנרּפ רעייז טימ םיא ןוֿפ קיגנעהּפָא ןעוועג ןענייז ליֿפ ,טקעמעג
 -ינב; עיצַאגערגנָאק רעד ןוֿפ טנעדיזערּפ ַא ,טײלסדנַאל ענייז רעביא לשומ ַא
 לָאטיּפש ןיא ךעלטעב : סעיצוטיטסניא-הקדצ ןיא רעריֿפ ַא ,,ץישטנעל ישנַא קדצ
 -ילָאּפ ןשיװצ טנײרֿפ טַאהעג טָאה רע ; ןעמָאנ ןייז ןגָארטעג ןבָאה ןילקורב ןוֿפ
 ךָאד .ינַאמַאט טימ ןדנובעגסיוא ןעוועג זיא ,ןטַאדידנַאק טציטשעג טָאה ,סנשיט
 ןיא ןגעלעג טכַאמ ןוא טײקרַאטש רעצנַאג רעד טימ ,לקנָא רעד ,ןיילַא רע זיא
 שיײלֿפ טימ טעװעכוּפעגנָא ןעוועג זיא סָאװ ,ל?בייוו קיד ןיילק ַא ןוֿפ טנַאה רעד
 טָאה ןוא --- ןרַאגנוא ןוֿפ ןעמוקעג זיא יז ,טעמַאס ןוא סנדייז טימ ,סטעֿפ ןוא
 . .עקשטייד רעצנַאג ַא רַאֿפ רַאֿפרעד ךיז ןטלַאהעג

 ןבָאה ןרעג גָאט ןקיטנייה ןזיב ךָאנ טגעלֿפ יז יוװ ,רעדָא ,גרעברעבליז סעסימ
 -ךיירטסע ןוֿפ ןײטשדלָאג --- ,ןײטשדלָאג ןעמָאנ-עילימַאֿפ ריא ףיוא ךיז ןֿפור וצ
 טיוט ףיוא *סָאב, רעקיצנייא רעד ןוא זיוה ןוֿפ *סָאב , רעד ןעוועג זיא --- ,ןרַאגנוא
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 טימ טשרעוצ ,רעגניֿפ עריא ןיא ןעוועג זיא רע ,לקנָא םעד ןוֿפ ןבעל ףיוא ןוא
 רעגניֿפ יד ןיא םייל יו ,רעגניֿפ עטצעזַאב ןטנעמיד עתמא טימ רעטעּפש ,עשלַאֿפ
 סָאד םיא ןוֿפ טכַאמעג עקַאט ןוא ןכַאמ טנָאקעג טָאה יז .רעּפעלקיּפָאט םעד ןוֿפ
 ריא טריֿפעג ןוא עקשטייד ַא ףיוא ןטינשעג ךיז טָאה יז .טלָאװעג טָאה יז סָאװ
 ןֿפױא ןעוועג ץלַא זיא זיוה ןיא ריא ייב .שיטַארקָאטסירַא ,ליטס ןשטייד ןיא זיוה
 -עג טשינ רעדָא ,טלָאװעג ָאי טע טָאה רע יצ ,לקנָא רעד ןוא ,.רעגייטש ןשטייד
 .?"שטייד; ַא ףיוא "קַאילָאּפ, ַא ןוֿפ לוגלג םעד ןיײגכרודַא טזומעג טָאה ,טלָאװ
 טָאה רע .טכַאמעגכרודַא לוגלג םעד עקַאט רע טָאה טנעה עריא רעטנוא ןוא
 ןעוו רָאנ ,טלָאװעג טָאה רע ןעוו ,טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,סָאד טשינ ןסע טזומעג
 טָאה יז יװ רָאנ ,רע יו טשינ ןדיילק ךיז טזומעג טָאה רע .טלָאװעג סע טָאה יז
 ןיא ןעמונעג םיא יז טָאה הנותח רעד ךָאנ גָאט ַא ,טרָאװ םענייא טימ .טלָאװעג
 םיא טָאה יז ."שטייד, ַא ףיוא ןריסערדסיוא ןבױהעגנָא םיא ןוא ןיירַא טנעה יד
 -עג זיא גנוגעווַאב עדעי ןייז .ןטכיררַאֿפ ןייא ןיא ,ןריגערָאק ןייא ןיא ןטלַאהעג
 : םַאטשּפָא ןייז ןוֿפ דניז סמדָא וצ טריֿפעגקירוצ ןוא טריקיטירק ןרָאװ

 יד טימ ןעמ טסע ,ױזַא ךיז ןעמ טריֿפ ןליוּפ ןיא ךייא ייב !קַאילָאּפ ,וד;
 ,"לּפָאג ַא טימ ןעמ טסע ,ןרַאגנוא-ךיירטסע ןיא ,זדנוא ייב .טנעה

 רָאנ ןדייס ,רעגניֿפ יד טימ ןסעגעג רוסָא לקנָא רעד טָאה ,ןתמא רעד ןיא
 -גניה ןטעֿפ ַא טימ עלעקלוּפ טעֿפ ַא ןײרַא טנעה יד ןיא ןעמוקַאב טָאה רע ןעוו
 ןוא ,לּפָאג םעד ןעױרטרַאֿפוצנָא טַאהעג ארומ סע טָאה רע סָאװ ,לייט ןטשרעט
 -רָאֿפ ןטלעז רעייז זיא סָאד רָאנ .וצרעד רעגניֿפ ענייז טצונַאב רעסעב טָאה רע
 ןקַאמשעג ןדעי שיט ריא ןוֿפ טיהעגסיוא טָאה גרעברעבליז סעסימ יד .ןעמוקעג
 ענייז ןיא קירוצ לקנָא םעד ןֿפושיּכוצנײרַא ערה-רצי גונעג טגָאמרַאֿפ סָאװ ,ןסיב
 ױזַא ,ייז ןוֿפ ןטלַאהוצקירוצ טיא טימעג ךיז טָאה יז סָאװ ,ןטייהניואוועג עטכעלש
 רעדָא טיורב-ןרָאק לקיטש ַא ןעמוקֿפױרַא שיט ריא ףיוא טרָאטעג טשינ טָאה
 ,סיוא טייג המשנ יד ןכלעוו ךָאנ ,"קע; ןַא ןוֿפ ךָאנ טדער רעוו ,לקינרעּפמָאּפ
 רעד ףיוא ןעגנַאגעגסיױא זיא הריזג ַא סָאװ ,סערַאכוס ןוא ןטיווקסיב רעטיול רָאנ
 ןקַאבעג שימייה ,שידיי קידתמא ןַא טָאטשנַא שיט םייב ןצונַאב וצ ייז טלעוו
 טסעומש רעוו .ןכערב ןוא ןטענקנייא רעגניֿפ יד טימ סע ןָאק ןעמ טָאװ ,?טיירב
 לקיטש ַא רעדָא עלעביצ ַא ןוֿפ ,עטײמָאט רעדָא עקרעגוא רערעיוז ַא ןוֿפ ךָאנ
 ךיז טמענ רַאֿפרעד .לרעבעל ןטָארבעג ַא רעדָא לקיפוּפ ַא ןוֿפ ,גנירעה-ץלַאמש
 וצ רחוס ַא טימ ןיירַא ךיז טּפַאכ רע ןעוו ,ןטנעצָארּפ טימ ּפָא לקנָא רעד
 עכלעוו ,ןיז ענייז ןוֿפ רענייק ןעוו ,ןַארָאטסער ןשידיי-רשּכ םעד ןיא ,ןיקצָארט

 -טשיג ךיז ןכַאמ רעדָא טשינ סָאד ןקרעמַאב ,טֿפעשעג ןיא םיא טימ ןענייז

 ,קידנעעז
 סָאװ זיא ,לקנָא םעד טרַא סע סָאװ .טכַאמעגסיוא טשינ ךָאנ טלָאװ סָאד רָאנ

 ,רעטָאֿפ םעד ןצעשגנירג ןוא ןטכַארַאֿפ וצ רעדניק יד ןגיוצרעד טָאה בייוו ןייז
 ףיוא ןטלַאה זומ ןעמ סָאװ ,רעױּפ םענעגיוצרעד-טשינ ַא רַאֿפ םיא ןטלַאה וצ
 יד טָאה ןָא טייהרעניילק ןוֿפ .ןעמיוצ ןייא ןיא םיא ןטלַאה ןוא גיוא ןַא םיא
 ןוא ןרעטלע םעד ,ןטרעבָאר ,ןיז ייוצ יד -- .רעדניק יד טנרעלעג רעטומ

 רעייז ןלָאז יז זַא --- ,רעטכָאט יד ,ַאירָאטקיװַאניגער ןוא ,ןרעגניי םעד ,ןֿפלָאדַא

 לָאז רע זַא ,םיא ףיוא ןסַאּפֿפױא ,ןרעינַאמ עטוג ןענרעל םיא ,ןעיצרעד רעטָאֿפ

 : ךעלֿפעה ןעמענַאב ךיז לָאז רע ,ָאד ןענייז טסעג ןעוו ,שיט םעד *ןרימַאלב. טשינ

 . רעטומ יד טָאה -- ,"בוטשרעדניק ןייק טַאהעג טשינ רעדייל טָאה רעטָאֿפ

 טמוק רע .גנואיצרעד ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע; -- .רעדניק יד טדערעגנייא
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 -- ?.'עטינטלעהרעֿפ' עניילק ץנַאג ןוֿפ ,עילימַאֿפ רעמערָא רעייז ַא ןוֿפ רעדייל
 טדערעג ץלַא ןעמ טָאה סגרעברעבליז יד ייב) שטייד ןיא טדערעג ייז וצ יז טָאה
 טימ טזומ ריא .טצעי ןעגנערבנייא גנואיצרעד יד םיא ןעמ זומ,, -- ,(שטייד
 טשינ לָאז רע זַא ,ןטיהּפָא םיא ,ןבָאה דלודעג ליֿפ ,ןעזנייא ןבָאה רעטָאֿפ רעייא
 ןעלקיװטנַא לָאז רע רָאנ ,ןקַאילַאּפ יד ןוֿפ ןריֿפֿפױא ןדליוו םעד וצ ןלַאֿפקירוצ
 "ןענייז רימ יוװ טייל עטריזיליוויצ ענעגיוצרעד-טוג ןוֿפ ןרעינַאמ יד

 ןייק זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ סע .רעטָאֿפ םעד ןגיוצרעד רעדניק יד ןבָאה ױזַא
 ,רעטָאֿפ ַא רַאֿפ ןבָאה טנַאקעג טשינ ייז ןבָאה דובּכה-תארי ןוא גנוטכַא סיורג
 ןבָאה ייז יו ,ןקַאילָאּפ ןוֿפ ,"עסינטלעהרעֿפ, עניילק עכלעזַא ןוֿפ טמוק סָאװ
 ' ,טייהנגעלעג רעדעי ייב רעטָאֿפ םעד ןֿפרַאװרָאֿפ רעטומ יד טרעהעג

 ןעמענרָאֿפ ןייא שיט םייב טנייה ןבָאה רימ ,טוג ױזַא ךָאד ייז ,סוקרַאמ --
 -גייא םיא טָאה טרעבָאר .ץנַארקנעזָאר רעדירב יד ןוֿפ ,ץנַארקנעזָאר ַא ,טסַאג
 זיא ןטסעבמַא .סוקרַאמ ,ךיז םענַאב .עגעלָאק-לוש ַא סטרעבָאר זיא רע ,ןדַאלעג
 ןייד זַא ,ךָאד טסייוו וד .ןיינ דנוא ַאי רונ עטרָאװטנַא ,טשינראג עגַאז .ןגייווש
 ןָא טסביוה וד ןעוו ,ױזַא ?טסלעשָאמ; וד ןוא ,ןטסעבמַא יו טשינ זיא שילגנע
 -ערדנייא גרעברעבליז טעטימ יד טָאה -- ,רעסעב גייווש ָאז .ןכערּפש וצ שטייד
 טלָאזעג טָאה סע ןכלעוו ייב ,ןסע-גָאטימ ןדעי רַאֿפ לקנָא ןקיטכעמ םעד טריס
 .רעב םענעטעמַאה ַא ןייא טריסערד ןעמ יו ,טסַאג ַא ןייז

 ןטלַאהנייא טנָאקעג טשינ ךיז טָאה לקנָא רעשימַאניד רעד ,ךיז טײטשרַאֿפ סע
 רַאֿפרעד רע טָאה ,ייווצ רעדָא טרָאװ ַא טימ ךיז טּפַאכעגסױרַא ןוא שיט םייב
 .ףָארטש עטנידרַאֿפ ןייז רעטעּפש ןעמוקַאב

 ,ןעמוקַאב יז ןבָאה וטסלָאז ואוו .גנואיצרעד ןייק טסָאה וד זַא ,טסייוו וד ---
 .ןעגנַאגעג טשינ עלוש ןייק ןיא טסיב ? ץישטנעל ןיא ןקַאילָאּפ עדליוו ענייד ייב
 ויא -- ,ךַארּפש ןייק ןיא טקערָאק ןדיירסיוא טשינ רעטרעוו ייווצ ןייק טסנָאק וד
 עריא טציוַאטשעגסיוא בייוו סָאד טָאה --- ? שיט םייב ןדייר וטסזומ .ןעמ טגייווש
 רַאֿפ ןרָאװעג ןירג-ךעליורג ריא ייב ןענייז עכלעוו ,ךעלעגייא עקיצנַאלג עֿפרַאש
 םייב גנומענַאב עקיטכיר-טשינ ןייז ןטלַאהעגרָאֿפ לקנָא םעד טָאה יז ןעוו ,סעּכ
 .שיט

 בייוו ןייז ןוֿפ רַאֿפרעד רע טָאה ,טקערָאק ןעמונַאב ָאי ךיז רע טָאה רעמָאט
 :גנונױלַאב ַא רַאֿפ טרָאװ טוג ַא ןעמוקַאב

 ,סוקרַאמ ,טכַאמעג טוג סע וטסָאה טנייה ---
 רָאנ סע טָאה סוקרַאמ ."טכַאמעג טוג; סוקרַאמ סע טָאה קידנעטש טשינ רעבָא

 ףיוא רָאנ ןעמונעגנָא סע טָאה רע .סָאמ רעסיוועג ַא וצ זיב ןגָארטרַאֿפ טנָאקעג
 רעסיוועג ַא ךָאנ רעבָא .ןעמעננָא טלָאװעג סע טָאה רע ליֿפױו ףיוא ,ליֿפ ױזַא
 סע זַא ױזַא ,טלָאװעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןוט ךיז טימ טזָאלעג טָאה רע יװ ,טייצ
 ןיא ןבעגעגרעביא ךיז ןצנַאג ןיא ןיוש טָאה לקנָא רעד זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה
 -ץקירבעצ לָאמַא טימ ךיז רע טָאה ,קינעטרעטנוא ןרָאװעג זיא ןוא טנעה ערעייז
 ףיוא םיא ןטָארטעגנָא ןוא םיא טימ סָאמ יד טּפַאכעגרעביא טָאה ןעמ ביוא ,טעוו
 לָאמַא טימ רע זיא ,טיוה רעליוה רעד ןוֿפ ,ױזַא טַאלג רעדָא .ןגיוא-רעניה יד
 !ןייז ליצמו רמוש טָאג לָאז לָאמסנעד ןוא --- ,לעֿפ רעד ןוֿפ סיױרַא

 -גוא טנָאקעג טוג ױזַא טָאה רע סָאװ ,טייקשילַאטורב עכעלריטַאנ עצנַאג ןייז
 ,ענעגייא ענייז ןשיווצ ןענוֿפעג ךיז טָאה רע ןעוו ,ןרילָארטנָאק ןוא ןקירדרעט
 ןייז ןיא ,טײלסדנַאל יד ןגעק ּפַאש ןייז ןיא ןזָאל וצ זיול יז עירוֿפ רעמ טימ ידּכ
 טָאה ,עקיגעטרעטנוא ןוא עטלעטשעגנָא ענייז ןגעק סיֿפָא ןייז ןיא רעדָא םָארק
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 רע טָאה לָאמסנעד .ענעגייא ענייז רַאֿפ ,םייה ןייז ןיא טלטייבעגסיוא טציא רע

 ענעגנואוצעגֿפױרַא יד ךיז ןוֿפ ןֿפרָאװעגּפָארַא טָאה ,טנכערעג טשינרָאג טימ ךיז

 -עלַאב רעד זיא סע רע ,החּפשמ ןייז ןוא בייוו ןייז ןזיוועג ןוא טייקכעלרעינַאמ

 ןיא שיט םוצ ךיז טצעזעג ,קָאר םעד ךיז ןוֿפ ןֿפרָאװעגּפָארַא .םייה רעד ןיא סָאב

 "עג סע יצ ,טנכערעג טשינ ךיז ייברעד --- ,לברַא עטרַאשעגֿפױרַא טימ דמעה

 סָאװ ,ןושל ַא טימ ךיז טצונַאב ןוא --- ,טשינ רעדָא טסעג שיט םייב ךיז ןעניֿפ

 ןיא עקינעטרעטנוא ןוא עטלעטשעגנָא ענייז רַאֿפ ןטלַאהַאב טַאהעג רָאנ טָאה רע

 יירעיוב רעד ףיוא טֿפַאשעגנייא טַאהעג ךיז סע טָאה רע סָאװ ,ןושל ַא -- ,ּפַאש

 םייה רעד ןוֿפ טקנעדעג ךָאנ טָאה רע סָאװ ,תוֿפידג ןוא תוללק טימ טקָארברַאֿפ

 .עקירעמַא ןייק ךיז טימ טכַארבעגטימ ייז ןוא

 . קרַאטש זיא רע ןעוו ,רָאנ עקַאט .ןושל םעד טימ ןטלעז רעייז ךיז טצונַאב רע

 ןייז ןוֿפ ּפמוז םעד ןוֿפ שינעֿפיט רעד ןוֿפ ןעמיװשוצסיורַא סע טמוק ,סעּכ ןיא

 שטָאכ ,רעטרעוו יד : רשוּכה-תעש ַא רַאֿפ וורעזער ןיא סע טלַאה רע ואוו ,רוטַאנ

 טימ ןגָארט ייז סָאװ ,חיר םעד טימ ,טשינ ךָאד ייז ןלעֿפױַאֿפ ,דמערֿפ ןעגנילק יז

 ןיא ,תורוד יד ןיא ףיט ןכיירגרעד ייז זַא --- ,ןעניימ ייז סָאװ ןגָאזוצסיױא ,ךיז

 | ...גנומַאטשּפָא עמַאס רעד

 שיט ןֿפױא .לקנָא םייב בוטש רעד ןיא בָאב-העשּת ַא ןעוועג זיא לָאמסנעד

 "עג טָאה עמומ יד סָאװ טשינ .טלָאװעג טָאה רע סָאװ .ןעמוקֿפױרַא טזומעג טָאה

 ןוא ,טיורק ערעיוז ןוא ,ןטינשרַאֿפ עלעביצ ַא טימ גנירעה-ץלַאמש -- ,טלָאװ

 רעשידיי רעד ןוֿפ ןעגנערב טזמעג סע טָאה ןעמ סָאװ ,סעטיײמָאט עטרעייזעג

 רע טָאה ,טשינ רעדָא שיט םייב ןעוועג ָאי זיא רעצעמיא ייס ןוא ,ירעסָארג

 ױזַא ,סעקשטנעה עסייוו יד טימ ײקַאל םעד ןוא ןטסניד יד טימ טעװעדנַאמָאק

 -- ,טײלסדנַאל עטלעטשעגנָא ענייז ןוא םיתרשמ ענייז טלדנַאהַאב טָאה רע יו

 ןלעֿפַאב ענייז טײלגַאב טָאה רע .ןרעינַאמ עבלעז יד ןוא ןושל ןבלעז םעד טימ

 טשינ טָאה סע ןעוו ןוא -- ,?םעדַאג; ןוא "לעה, טימ ןוא *ערעילָאכ; ַא טימ

 ךָאנ ,םיא רַאֿפ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,רעלעט םעד טקישעגכָאנ רע טָאה ,ןֿפלָאהעג

 ...ײקַאל םענעקָארשעצ םעד
 .בוטש ןיא ןוטעגּפָא לָאמסנעד ךיז טָאה סע סָאװ ,ןלעטשרָאֿפ ןיוש ךיז ןעמ ןָאק

 -סנעד אקווד קַאז ןוֿפ ץַאק ןייז ןזָאלוצסױרַא טכוזעגסיוא טָאה לקנָא רעד םירָאװ

 רעדניק ענייז ןוֿפ סנייא ןעוו ,שיט םייב טסעג טַאהעג טָאה בייוו סָאד ןעוו ,לָאמ

 רע טָאה ,לַאֿפנָא רעד ןעמוקעגנָא לקנָא םעד זיא סע ןעוו .טסַאג ַא טַאהעג טָאה

 ,טנכערעג טשינ ךַאז ןייק טימ ךיז
 טָאה לקנָא ױעד זיב ,געט רָאּפ ַא ךעלנייוועג ןטלַאהנָא טגעלֿפ תעגושמ סָאד

 טעוועשובעג ןבָאה סָאװ ,סמערוטש עלַא ךיז ןוֿפ טגָאיעגסױרַא ,טכיוהעגסיוא ךיז

 -סיוא לקנָא םעד ןשטנעמ-בוטש עלַא ןגעלֿפ לַאֿפנָא ןוֿפ טייצ רעד ךרוד ,םיא ןיא

 .ךיז ןעוועשובסיוא ןײלַא םיא ןזָאל ןוא ,היח עדליוו ַא סיוא טדיימ ןעמ יװ ,ןדיימ

 ערעייז ןיא ךיז ןטלַאהַאבסיױא ךורבסיוא ַאזַא ןוֿפ ןטייצ ןיא ןגעלֿפ רעדניק יד

 ' -- ּפָאק םענעדנוברַאֿפ ַא טימ --- סעסימ יד .םייהַא ןעמוק טשינ רָאג רעדָא םירדח

 ןביילב ןוא ,ןשַאלֿפ עמערַאװ טימ טעבעגסיוא ,ןיירַא טעב ןיא ןגייל ךיז טגעלֿפ

 ,טנָאקעג ןבָאה ייז רָאנ טייוו יו ,ןטסניד יד וליֿפַא .רעמיצ ןיא ןסָאלשרַאֿפ ױזַא

 : .ןטימעגסיוא לקנָא םעד ןבָאה

 -עגנײרַא בוטש ןיא ךיז טָאה סָאװ ,טניוומערוטש ַא יו ,ןילַא לקנָא רעד ןוא

 ףיוא ,ךעלקנעב ןוא ןשיט ףיוא ,רישעג ןֿפױא סעּכ ןייז ןסיגסיוא טגעלֿפ ,טּפַאכ

 ךיז ןוֿפ טגָאיעגסױרַא טַאהעג טָאה רע ןענַאװ זיב ,ןטסניד יד ףיוא ,ײקַאל םעד
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 ןייז ןוֿפ טייצ רעד ךרוד םיא ןיא טלמַאזעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,תוחור עלַא יד
 ןסעגרַאֿפ רע טגעלֿפ ךיז ןֿפָאלשסיױא טכַאנ ַא ךָאנ ךעלנייוועג .טייקינעטרעטנוא
 ןזָאל וצ ,ךָאי םעד ךיז ףיוא ןעמענ וצ רעדיוװ ןייז טיירג ןוא םענעעשעג םעד ןָא
 .ענעגייא ענייז ןוֿפ "ןעיצרעד; רעדיוו ךיז

 ,םישדח ןוא ןכָאװ רַאֿפ ךורבסיוא םעד ןסעגרַאֿפ טשינ ןבָאה ענעגייא יד רעבָא
 םיא טימ ןציז טלָאװעג טשינ טָאה ןוא גנַאלןכָאװ זגורב ןעוועג זיא בייוו סָאד
 -עגַאב ,ןכָאװ ןוא געט ןדיימסיוא םיא ןגעלֿפ רעדניק יד וליֿפַא .שיט ןייא ייב
 ןייז ףיוא ןרעֿפטנע טשינ ,םיא ןוֿפ ןקוקקעװַא .ןגייוושליטש ַא טימ םיא ןענעג
 | ,גנוסירגַאב

 ,בוטש רענעגייא ןייז ןיא רעדמערֿפ ַא יו ןליֿפ ךיז לָאמסנעד טגעלֿפ לקנָא רעד
 ןייז רעטניה ןליֿפ רע טגעלֿפ לָאמ ןייא טשינ .היח עדליוו ַא יװ ,אנוש ַא יו ,ןיינ
 ,רעדניק ענעגייא ענייז ןוֿפ ןקילב עקידנטכַארַאֿפ יד םיא ףיוא ןעור סע יװ ,ןקור
 ןייז טימ דסח ןיא החּפשמ ןייז ייב טֿפױקעגניײא ךיז זייווכעלסיב רע טָאה ךָאד
 ןעמוקעג קידנעטש זיא סָאװ ,ךיז ןריֿפֿפױא ןליטש ןייז טימ ,ךיז ןעמענַאב ןטוג
 ,סעּכ ןוֿפ ךורבסיוא ןַא ךָאנ

 ןוא ןיילק ןעװעג ןענייז רעדניק יד יװ גנַאל ױזַא ןעועג ץלַא זיא סָאד
 ,שזדעלַאק ןיא ןענוֿפעג טַאהעג ךָאנ ךיז טָאה טרעבָאר

 סצנַארקנעזָאר טימ טַאהעג הנותח טָאה ,שזדעלַאק טקידנעעג טָאה טרעבָאר
 רערעגניי ַא יװ טֿפעשעג סרעטָאֿפ םעד ןיא ןעמוקעגניירַא זיא ןוא רעטכָאט
 רע טָאה ,לַאטיּפַאק סרעווש ןייז ןוא ןדנ ןסיורג ןייז ןוֿפ ףליה רעד טימ ;ףּתוש
 לָאמסנעד .טנעדיזערּפ ריא ןרָאװעג זיא ןוא עמריֿפ יד טריזינַאגרָאער רעטעּפש
 קידנזָאלרעביא ,ןטֿפעשעג יד ןוֿפ ךיז ןעיצוצקירוצ רעטָאֿפ ןייז טיינעג רע טָאה
 ?יטירַאשט/ ןייז ןוא ירעיוב רעד ףיוא ּפַאש ןייז יו רעמ טשינ םיא

 טקעמשרעד ,טליֿפרעד ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,ןָא טייהדניק ןייז ןוֿפ טָאה טרעבָאר
 ןוא טכער טַאהעג טָאה עמַאמ יד זַא ,ןטקניטסניא ןוא םישוח ענייז עלַא טימ
 רעטומ יד זַא ,טסואוועג ,ךיז טײטשרַאֿפ ,טָאה רע .טלָאװעג טָאה יז סָאװ טסואוועג
 עלַא טימ טימעג ךיז טָאה רע ןוא ,רעטָאֿפ רעד יו סוחי ןרעניײֿפ ַא ןוֿפ טמוק
 / זַא ,םייה רעייז ןטיהוצסיוא רעטומ רעד ןֿפלעה וצ ןטייקכעלגעמ ןוא תוחוּכ ענייז
 -ּפָא ןשיליוּפ סרעטָאֿפ ןייז ןוֿפ דנַאטש ןקירעדינ םוצ ןלַאֿפקירוצ טשינ לָאז יז
 -ןײרַא ,םייה רעייז ןביוהרעד וצ ןֿפלָאהעג ךיוא רעטומ רעד טָאה רע .,םַאטש
 םעד ןיא ,םַאטשּפָא סרעטומ ןייז ןוֿפ דנַאטש ןרעכעה םעד ןיא יז ןעגנערב
 ,ןדיי עשטייד טעמּכ רעדָא עשטייד ןוֿפ דנַאטש

 ןטעברַאֿפ וִצ טשינ טיחעגסיוא ךיז טָאה ןעמ סָאװ ,ןוֿפרעד טדערעגּפָא ןיוש
 "-סדנַאל רעדָא החּפשמ סרעטָאֿפ םעד ןוֿפ םענייא ןיירַא זיוה ןיא ןעגנערב רעדָא
 סרעטָאֿפ םוצ טייקירעהעגוצ עדעי טנקיײלרַאֿפ וליֿפַא ,טעטכַארַאֿפ ןעמ טָאה ,טייל
 סָאװ ,טייז סרעטומ רעד ןוֿפ םיבורק יד ייב רָאנ ךיז ןטלַאהעג ןוא -- םַאטשּפָא
 ןבָאה יױזַא ,ןָאט םעד ןבעגעג טָאה טרעבָאר יװ ןוא .ןרַאגנוא ןוֿפ ןעוועג ןענייז
 י ,ןוטעגכָאנ רעדניק ערעדנַא יד םיא

 ןרעו וצ ןבערטש ַא ןזיװעגסױרַא טרעבָאר טָאה ןָא טנגוי רעירֿפ ןייז ןוֿפ
 טימ ,רעטָאֿפ ןייז יו ןסקַאװעג-ךיוה .רעטָאֿפ ןייז יו סרעניײֿפ ןוא סרעסעב סעּפע
 ,טלקיװטנַא שיטעלטַא רעמ רָאנ ,ןעזסיוא ןקידנסיורד סרעטָאֿפ םעד טעמּכ
 -גנע ןכיוה-ןבירטעגרעביא רעבָא ,ןטקערָאק ַא טימ ,ןכירטש-טכיזעג עכיילג טימ
 רע ןכלעוו ,טנעצקַא-דרַאװרַאה ןטכַאמעג ,ןכעלריטַאנמוא ןַא ןיא טדערעג ,שיל
 ןוא רעטָאֿפ ןייז ןקָארשרעד רָאנ טשינ רע טָאה .טשרעהַאב טשינ לָאמ ןייק טָאה

 עג



 -ָאק ןיא ןגעלָאק ענייז ייב ןעמונעגסיוא וליֿפַא רָאנ ,עילימַאֿפ ןייז טרינָאּפמיא
 רע ,סעילימַאֿפ עשטייד-שידיי ןוֿפ ןטסרעמ םוצ ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,איבמול
 - ףבח ַא טימ גנורירַאב זיא-סע-רעסָאװ ןיא ןעמוק וצ טשינ טיהעגסיוא ךיז טָאה
 םעד רַאֿפ טַאהעג טָאה רע ןוא ,םַאטשּפָא ןשיסור רעדָא ןשילױּפ ןוֿפ טנעדוטס
 ,סוחי ןשיקנעי-ןייר ןוֿפ ןטנעדוטס יד יוװ גנוטכַארַאֿפ רעקיצניװ טשינ

 -ימרָאד עוויזולקסקע יד ןוֿפ רענייא ןיא טניואוועג ,ךיז טײטשרַאֿפ ,טָאה רע
 טרעקרַאֿפ ןוא ,ןטנעדוטס עשטייד-שידיי יד ןעמונרַאֿפ ןבָאה סע סָאװ ,סירָאט
 טָאה םַאטשּפָא ןשטייד-טשינ ןוֿפ דיי ַא סָאװ ,ןימ םעד ןוֿפ סיטינרעטַארֿפ ןיא
 ףשטייד, ןייז טימ טסיירגעג ךיז טָאה רע .ןקעמשניײרַא ןיהַא טנָאקעג טשינ
 -- ליומ ןבלַאה ַא טימ וליֿפַא ןעוו ,רוטלוק רעשטייד רעד טימ ןוא --- סוחי
 .ןרעטלע עשטייד-שידיי עטכע יד ןוֿפ רעדניק יד יװ ןיוש דלַאב

 ןשיוצ טשינ ,ןדיי עשטייד יד ןשיוװצ רָאנ טנײרֿפ ענייז טכוזעג טָאה רע
 טשינ .,ייז ןוֿפ טמוק רעטומ ןייז סָאװ ,ןשטייד עטדערעגנייא ,ןשטייד עבלַאה
 עתמא ןשיװצ עקַאט רָאנ ,"ןשטייד, עשירַאגנוא רעדָא רענַאיצילַאג ןשיווצ
 -ַאֿפ עכייר רָאג יד ןוֿפ רעדניק יד וצ ,גרובמַאה ןוֿפ ,טרוֿפקנַארֿפ ןוֿפ ןשטייד
 טנָאקעג טשינ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,רע טָאה רעדניק עשיריקנַאב יד וצ ,סעילימ
 ןשיוװצ סעטסַאק ןוֿפ גנולייטעצ יד טשרעהעג טָאה סע יװ טקנוּפ םירָאװ :ןעמוקוצ
 ןוֿפ טסייג רעד טָא טָאה ױזַא ,םַאטשּפָא ןשטייד ןוֿפ ןדיי ןוא ןשילױּפ ןוֿפ ןדיי
 ןייק ןיא ןשטייד "ערעקירעדינ; ןוא "ערעכעה, יד ךיוא טשרעהַאב סעטסַאק
 סוחי ןוֿפ םזיכָאנס רעד טלצרָאװרַאֿפ ףיט ױזַא טשינ זיא הביבס רעדנַא םוש
 רעטרוֿפקנַארֿפ ןשיווצ הציחמ ַא טנכייצעג טרעוו סע .ןדיי עשטייד יד ןשיווצ יו
 ייז טָאה ןעמ סָאװ ,ןזיוּפ ןוֿפ ןדיי ןשיווצ ,רעיורב-ריב רעמײהנַאמ ןוא ןריקנַאב
 ,רענילרעב יד ןוא ,ןקַאילָאּפ טעמּכ רַאֿפ טנכערעג דלַאב ןיוש

 ןיא ךיז ןגירקוצניירַא ןעוועג זיא ,סרעטומ ןייז יו ױזַא ,עיציבמַא סטרעבָאר
 -מַאה רעדָא רעטרוֿפקנַארֿפ רעטכע ןַא ןיא ,עילימַאֿפ רעשטייד-שידיי רעטכע ןַא
 | ,עילימַאֿפ-ןריקנַאב רעגרוב

 סניוועג עסיורג סָאד ןענואוועג ,שיֿפ ןסיורג םעד טּפַאכעג טָאה טרעבָאר ןוא
 ,רעטעּפש ןוא -- טֿפַאשטנַאקַאב רעד ךרוד .סוחי ןשיבָאנס ךָאנ געיעג ןייז ןיא
 ץנַארקנעזָאר, עמריֿפ-קנַאב רעד ןוֿפ ,ץנַארקנעזָאר ןגנוי ןוֿפ --- טֿפַאשטנײרֿפ
 ,רעטכָאט סצנַארקנעזָאר טימ טנעקַאב ךיז רע טָאה ,"ץנַארקנעזָאר ןוא

 ןַא טימ ,עילימַאֿפ עשטייד עטכע ןַא ןעוועג ןיוש ןענייז סצנַארקנעזָאר יד טָא
 טיינעג רעמ טשינ ןיוש ןבָאה סצנַארקנעזָאר .יד .עמריֿפ-קנַאב רעשטייד רעטכע
 טשינ ,הרוחס-טינש ןייק טימ טלדנַאהעג טשינ וליֿפַא ,רעדמעה רעדָא ןזיוה ןייק
 ןיא ןעוועג זיא זיוה ןייא :טלייטעצ ןעוועג זיא עמריֿפ יד .ריב ןייק טריצודָארּפ
 ,טרוֿפקנַארֿפ ןיא --- ערעדנַא סָאד ,קרָאיד-וינ

 ןוֿפ טייצ יד ןעוועג זיא סע .ןריּפַאּפ טימ טלדנַאהעג ןבָאה סצנַארקנעזָאר יד
 ןסקַאװעגֿפױא ןענייז סָאװ ,טעטש רענַאקירעמַא עגנוי יד ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד
 ןוֿפ סקואוו םעד ןוֿפ ,ןצענ"ןענַאב יד ןוֿפ גנוטײרּפשסױא רעד ןוֿפ ,ןווייה ףיוא יו
 תואוולה טֿפױקרַאֿפ סצנַארקנעזָאר יד ןנָאה .עירטסודניא-סיורג רענַאקירעמַא רעד
 רעד ןוֿפ ןריּפַאּפ ,טרעקרַאֿפ ,ןוא סעשזריב עשטייד ףיוא טעטש רענַאקירעמַא ןוֿפ
 סָאד .סעשזריב רענַאקירעמַא יד ףיוא עירטסודניא-ןברַאֿפ ןוא רעשימעכ רעשטייד
 טלָאװעג טָאה טרעבָאר רענטיבמַא רעד ואוו ,רעסַאװ עקיטכיר סָאד ןעוועג זיא
 7 ,ןעמיווש
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 ףיוא ןצייר ענייז עלַא טדנעװעגנָא טָאה רוחב רעטעדליבעגסיוא ,רענייש רעד
 -עגסיוא גנירעה ַא יו ,ענעסעזרַאֿפ-בלַאה ,ענייש קירעביא-טשינ יד ןעניוועג וצ
 ,.סצנַארקנעזָאר יד ןוֿפ רעטכָאט ענעגיוצ

 ,ןלַאֿפ עטסרעמ יד ןיא ,"לקנָא; ןרַאֿפ טייצ ערעווש ַא ןעוועג לָאמסנעד זיא סע
 ןעוועג לקנָא רעד זיא ,לקנָא םוצ ןעוועג ןדַאלעגנייא ןענייז סצנַארקנעזָאר יד ןעוו
 ערעשטעוו ןייז ןסע טזומעג טָאה רע ואוו ,בוטש ןייז ןיא טקעטשרַאֿפ ,קנַארק
 -נדירֿפוצ ןוא זדלַאה םענעֿפירט ןייז ןבעגעגכָאנ ןעמ טָאה רַאֿפרעד .תודיחיב
 םיא טָאה ןעמ סָאװ ,םילכאמ עקַאמשעג עלַא יד טימ טיטעּפָא ןייז טלעטשעג
 -סיוא רעמ טנָאקעג טשינ ןיוש םיא טָאה ןעמ זַא רָאנ .טגָאזעגּפָא ךעלנייוועג
 -נעזָאר יד רַאֿפ ןלעטשוצרָאֿפ םיא טייצ יד ןעמוקעג זיא סע ןעוו ,ןטלַאהַאב
 געט רַאֿפ היח עדליוו ַא יו טריסערד לקנָא ןעמערָא םעד ןעמ טָאה ,סצנַאוק
 ,ןוא טנעה יד ןטלַאה וצ יװ ,ןציז וצ יוװ ,ןייטש וצ יו טנרעלעג םיא ,געט ןוא
 ןוֿפ טנעדוטס/ ַא םיא סיוא טכַאמעג טָאה ןעמ .ןדייר רעקיצניװ-סָאװ ,רקיע רעד
 עקַאט ,םינבר רעטיול ןוֿפ טמַאטש רע זַא ,טדערעגנייא םיא טָאה ןעמ ,"דומלת
 ןײלַא רע ןוא -- בר ַא ןעוועג זיא רעטָאֿפ ןייז ; םינבר טרָאֿפ רעבָא ,עשיליוּפ
 ,בר ןייק ןרָאװעג טשיניריש ךיוא זיא

 רעטָאֿפ ןייז ייב ,זיוה שיסקָאדָאטרָא ןַא ןיא ןגיוצרע זיא ןַאמ ןיימ ,יז ןעעז ---
 עשיאערבעה יד בילוצ ,ןייז וצ רעניבַאר ַא טרידוטש טָאה רע ןוא ,רעניבַאר םעד
 ךָאנ .ןעידוטש ערעדנַא ענייז ןקיסעלכַאנרַאֿפ טזומעג ,רעדייל ,רע טָאה ןעייזוטש
 עבילרָאֿפ ַא טָאה רע .ןעידוטש עשיאיירבעה יד ןַאמ ןיימ טרידוטש טנייה זיב
 -עג רעניבַאר ןייק טשינ טסבלעז דלַאב זיא רע .ןעידוטש עשיאיירבעה יד רַאֿפ
 ,לקנָא ןֿפױא השעמ:-תעשב קידנזיײװנָא ,טסעג עריא וצ בייוו סָאד טגָאז --- ,ןרָאװ
 זומ רע זַא ,טגָאזעגנָא םיא טָאה ןעמ לייוו ,שיט םייב לכעבענ ַא יו טציז סָאװ
 ,שיט םייב ןענייז סצנַארקנעזָאר יד ןעוו ,ןגייווש

 רע טָאה ,טֿפעשעג סרעטָאֿפ םעד ןיא ןטָארטעגנײרַא ךָאנ זיא טרעבָאר רעדייא
 ,ףיורעד טקוקעג-טשינ .ךַאֿפ ןשירעדיינש ןצנַאג םעד רַאֿפ גנוטכַארַאֿפ טַאהעג רָאנ
 ןוֿפ בײהנָא ןצנַאג םעד רַאֿפ סָאװ ןוא םעד ןוֿפ ןרָאװעג ךייר זיא זיוה סָאד סָאװ
 ואוו ,ירעיוב רעד ףיוא ּפַאש םעד ןעקנַאדרַאֿפ וצ טַאהעג ייז ןבָאה עמריֿפ רעד
 ןוז רעד טָאה ,ךרּפ-תדובע וצ טײלסדנַאל ענייז טנַאּפשעגנײא טָאה רעטָאֿפ רעד
 -ַאב רעשיטנַארגימיא רעדיַאס-טסיא ןַא רַאֿפ ןטֿפעשעג סױעטָאֿפ םעד טכַארטַאב
 ,טימרעד ךיז ןעמענרַאֿפ "ןקַאילָאּפ, ענעמוקעגרעבירַא יד רָאנ סָאװ ,גנוקיטֿפעש
 ןטָארטעגנײרַא זיא רע סָאװ ,ןָא טונימ רעטשרע רעד ןוֿפ ,רעבירעד .,טָאה רע
 .ןעגנומענרעטנוא סרעטָאֿפ טעד ןריזינַאגרָא ןעמונעג ךיז ,תוֿפּתוש ןיא רעטָאֿפ ןטימ
 םעטסיס רעמ טימ רָאנ ,רעטָאֿפ ןייז יוו ןטײקיאעֿפ-ריזינַאגרָא טימ ןעקנָאשַאב
 "נַא ץנַאג ַא ןיא טרעקעגּפָא ןטֿפעשעג יד רע טָאה ,ןדָאטעמ ענרעדָאמ טימ ןוא
 ,גנוטכיר רעד

 ענייז ךרוד ,רעגייטש םענעגייא ןייז ףיוא לָאמסנעד ןיוש טָאה לקנָא רעד
 -רַאב ןיא ןגעמרַאֿפ סיורג ַא טלמַאזעגנָא טַאהעג ,ןזָאטעמ עלַאטורב ענעגייא
 טָאה רע סָאװ ,ןעגנומענרעטנוא ערעדנַא ןיא קלח ַא ןיא ןוא טעיצקַא ןיא ,טלעג
 .ןײרַא טנעה ענייז ןיא ןעמוקַאבנײרַא ןטנעצָארּפ עכיוה ףיוא תואוולה ןבעג ךרוד
 - .ןעגנומענרעטנוא ענעגייא עניַיז רַאֿפ ןריזילַאער וצ ץלַא סָאד ןעזעג ןוז רעד טָאה
 "ַאב רעלעניגירָא סרעטָאֿפ םעד ןוֿפ טרעטייוורעד רעמ לָאמַא-סָאװ ךיז טָאה רע
 וצ טקנעלעג יז ,גנודנעוו רעדנַא ץנַאג ַא עמריֿפ רעד ןבעגעג ןוא גנוקיטֿפעש
 .יײרעקנַאב ףיוא ,טירטס-לָאװ
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 ,ירעיוב רעד ףיוא ּפַאש ןייז טימ ןליּפש ךיז רעטָאֿפ םעד טזָאלעג טָאה רע ,ָאי

 ףיוא םיא ןריֿפרעבירַא ןוא ןליזינרעדָאמ וצ ּפַאש םעד ןֿפלָאהעג וליֿפַא טָאה רע

 1910 ןיא קיירטס-רעדיינש רעד סָאװ ,ןעגנוגנידַאב עיינ יד רעטנוא ,יעװדָארב

 ,יירעדיינש סָאד טכַארטַאב רעבָא ןיוש טָאה רע ,סנָאינוי יד רַאֿפ ןענואוועג טָאה

 ןוא ךַאזייב ַא רַאֿפ ,טָאּפש טימ ןֿפורעג סע טָאה רע יװ ,"סענזיב סרעטָאֿפ, ןייז -

 גנוקיטֿפעשַאב ןבעג וצ ידּכ ןוא .רעטָאֿפ ןייז רַאֿפ ןצנַאג ןיא טזָאלעגרעביא סע -

 -ענעט יד טימ ןליּפש ךיז טזָאלעג ךיוא םיא רע טָאה ,?טײלסדנַאל עמערָא, יד

 .ןקעווצ עוויטַאלוקעּפס רַאֿפ ןטלַאהעג ךָאנ ייז טָאה ןוז רעד סָאװ ,רעזייה-טנעמ -

 עמריֿפ רעד ןוֿפ סָאבעלַאב רעד זיא רע זַא ,טניימעג ץלַא ךָאנ טָאה לקנָא רעד

 "ענעט ןוא רעּפעש ענייז ןיא טײטשַאב סניוועג ןוא סנגעמרַאֿפ רקיע ןייז זַא ןוא

 ןוא ערטיכ עבלעז יד טימ ,זָאנ ןייז רעטנוא טָאה ןוז רעד רעבָא ,רעזייה-טנעמ

 טלעטשרַאֿפ רָאנ ,ערעדנַא ןגעק טצונעג טָאה רעטָאֿפ ןייז סָאװ ,ןדָאטעמ עלַאטורב

 וצרעד םיא טָאה רעטומ יד סָאװ ,טײקשלַאֿפ ןוא הֿפינח רעמ טימ טדיײלקַאב ןוא

 .ןעמָאנ םענעגייא ןייז ףיוא עמריֿפ רעד ןוֿפ םיסכנ יד טריֿפעגרעביא ,ןֿפלָאהעגוצ

 סצנַארקנעזָאר טימ ןבָאה וצ הנותח ןעגנולעג םיא זיא סע ןעוו ,רעטעּפש

 טָאה ױרֿפ ןייז סָאװ ,סנגעמרַאֿפ יד תושר ןייז ןיא ןעמוקַאבנײרַא ןוא רעטכָאט

 "גוא סרעטָאֿפ ןייז ןיא טכַאמ ערעסערג ךָאנ ַא ןגָארקעג רע טָאה ,טכַארבעג םיא

 רעד טימ עמריֿפ טרעטָאֿפ םעד ןצלָאמשרַאֿפ רע טָאה לָאמסנעד ,גנומענרעט

 "קנַאב ףיוא יירעדיינש ןוֿפ ןטֿפעשעג יד טרירעֿפסנַארט טָאה ,עמריֿפ-ץנַארקנעזָאר

 טָאה עכלעוו ,רעטומ ןייז ןוֿפ ףליה רעטקעריד רעד טימ ןוא ,ןעגנומענרעטנוא

 "עג רע טָאה .רעטָאֿפ ןוֿפ ןטֿפירשרעטנוא עקיטיונ יד ןוז ןרַאֿפ ןעמוקַאבסיױרַא

 וצ ,ןטֿפעשעג יד ןוֿפ ןרינגיזער וצ ,לקנָא ןקיטכעמלַא םעד ,רעטָאֿפ םעד טיינ

 םעד .תוחוּכ עלוֿפ ענייז ייב ןעוועג ךָאנ זיא רענעי ןעוו ,"עיסימעד; ןיא ןייג

 -טנעמענעט רָאּפ יד ,טסייה סָאד ,"יטירַאשט; ןייז ןבילבעגרעביא רָאנ זיא לקנָא

 -החּפשמ עמערָא יד ןוֿפ גנוטלַאװרַאֿפ רעד רעטנוא ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעזייה

 סָאװ ,ןילקורב ןיא לָאטיּפש םעניילק ַא ןוֿפ טֿפַאשטנעדיזערּפ רעד ץוחַא .טייל

 רעטסײמ-דנַארג ןעוועג ץלַא ךָאנ לקנָא רעד זיא ,"טמַא-ןרע; ןַא ןעוועג רעמ זיא

 םיא וצ ןבָאה טײלסדנַאל ענייז ןוֿפ עטסרעמ יד סָאװ ,ןדרָא ןלַאנרעטַארֿפ ַא ןוֿפ

 טָאה סָאװ ,לוש רעד ןוֿפ טנעדיזערּפ רעד ךיוא ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ןוא ,טרעהעג

 ױזַא --- ,ץישטנעל --- ,םייה רעטלַא רעד ןיא טָאטש ןייז ןוֿפ ןעמָאנ םעד ןגָארטעג

 טָאה ןדרָא רעלַאנרעטַארֿפ רעד סָאװ ,"ירעטעמעס; רעד ןוֿפ טנעדיזערּפ ךיוא

 ,טײלסדנַאל יד רַאֿפ (עקרק) *סטַאלּפ, ןוֿפרעד טֿפױקרַאֿפ
 סָאד -- ןטסרעמ םוצ ,עילימַאֿפ יד סָאװ ,טור יד ןרָאװעג דלַאב זיא טרעבָאר

 טשינ זיא טרעבָאר ,לקנָא ןקיטכעמ ןוֿפ ּפָאק םעד רעביא ןטלַאהעג טָאה ,בייוו

 ריא ןיא ןיוש טָאה לקנָא רעד סָאװ ,עמריֿפ רעד ןוֿפ *סָאב; רעד ןעוועג רָאנ

 רעד ,זיוה ןוֿפ רעריֿפ רעד ןרָאװעג זיא רע רָאנ ,ןגָאז וצ סָאװ טַאהעג טשינ

 טַאהעג טָאה סָאװ ,רעד ,טרעהעגוצ ךיז ןעמ טָאה םיטש ןייז וצ סָאװ ,רעקיצנייא

 ,סע ךיז טָאה טריֿפעג ןוא .ןריֿפ ךיז לָאז שובטעלֿפ ןיא זיוה סָאד ױזַא יו ןגָאז וצ

 סָאװ ,"ץנַארקנעזָאר ןוא ץנַארקנעזָארק עמריֿפ-קנַאב רעד רַאֿפ טסַאּפ סע יװ

 "עג ךיז טָאה זיוה סָאד ,ףתוש רערעגניי ַא ריא ןיא ןעוועג טציא זיא טרעבָאר

 לעמרָאֿפ ךיז ןוטנָא טימ ןוא ײקַאל ַא טימ ,רעגייטש ןשטייד ןֿפױא ןריֿפ טזומ

 .שינעמוקּפָא עטסערג סָאד ןעוועג סָאד זיא לקנָא ןרַאֿפ סָאװ ,ןסע-טנוװָא םוצ

 ןוֿפ םענייא ןיא ןלַאֿפוצנײרַא טביולרעד טשינ ןיוש ךיז טָאה לקנָא רעד ,ןיינ

 רעד ןוֿפ "סָאב? ןעװעג זיא רע תעשב ןוט סע טגעלֿפ רע יװ ,ןלַאֿפנָא ענייז
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 יו טעשַארטסעג לקנָא םעד ןעמ טָאה דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק ןדעי ייב ,עמריֿפ
 סָאד םיא טָאה -- ."ןרעוו ריואוועג טעוו טרעבָאר; : ןטרעבָאר טימ -- לגניי ַא
 ,ןֿפלָאהעג טָאה סע ןוא -- ,טנרָאװעג בייוו

 ןיא ,זיוה ןגייא ןייז ןיא ,רענעגנַאֿפעג ַא יוװ ,ןענוֿפעג ךיז טָאה לקנָא רעד
 ןעמָאנ סלקנָא םעד ךָאנ טָאה ,החּפשמ רעד ייב ןוא טײלסדנַאל יד ייב ,ןסיורד
 םיא ףיוא טָאה ןעמ .ארומ ןעמעוו ייב ,גנונעֿפָאה ןעמעוו ייב --- ןֿפורעגסױרַא
 ןייק ןעגנערברעבירַא החּפשמ יד ןֿפלעה טעוװ לקנָא רעד : ןקילג עלַא טגײלעגּפָא
 זַא ,לקנָא םעד ןגָאזסױא טעװ ןעמ :טעברַא ןבעג טעװ לקנָא רעד ;עקירעמַא
 ןיא .ןייז וצ ףרַאדַאב סע יו ףיוא טשינ ךיז טריֿפ ןַאמסדנַאל רעד ןוא רעד
 סָאװ ,טֿפַארקרעביױצ יד ןעוועג לקנָא רעד ךָאנ זיא ,טײלסדנַאל יד רַאֿפ ,ןסיורד
 ןיא ךיז ייב ןוא ;ןיילַא רעקיטכעמלַא רעד ,ןֿפלעהסױרַא ןטיונ עלַא ןוֿפ טעוו
 -רָאּפ יד ןוֿפ ענייא יו ,עקלַאיל ענעמייל ַא יו ןעוועג לקנָא רעד זיא בוטש

 טימ רָאנ ;לַאז ריא ייז טימ טליֿפעגנָא טָאה בייוו סָאד סָאװ ,סעקלַאיל ענעיילעצ
 ןייא ףיוא ןענַאטשעג ןענייז סעקלַאיל ענעײלעצרָאּפ יד תעשב סָאװ ,קוליח םעד
 ,לקנָא רעד טָאה .ךעלשיט עקיסיֿפ-ןיד עקידרעטיצ יד ףיוא טלעטשעגקעווַא ,טרָא
 זיא רַאֿפעג יד ןוא ,ייז ןשיװצ ךיז טגעװַאב ,רמוח ןשירעב ,ןרעווש ןייז טימ
 -נורַא ןוא ןעּפעשטרַאֿפ ייז ןטנַאק ענייז טימ טשינ לָאז רע זַא ,סיורג ןעוועג
 6 .ןֿפרַאװרעט

 ַא ןיא ןלַאֿפעגנײרַא לקנָא רעד זיא ןציז-קידייל םענעגנואווצעג םעד בילוצ
 ,ךיז רַאֿפ טמורבעג טָאה ,קירעיורט ןעגנַאגעגמורַא זיא רע .הרוחש-הרמ

 ,רעטכָאט עטסטלע סירעה ,לעשַאר זַא ,טכַאמעג דָארג סע ךיז טָאה לָאמסנעד
 זיא בייו סירעה יו ױזַא .ןעגנונעכייצסיוא טימ לוקס-קילבָאּפ טקידנעעג טָאה
 ,לעשַאר ןוֿפ טרעהעג לקנָא םייב ןעמ טָאה ,עצינעמילּפ ַא סלקנָא םעד ןעוועג
 יז טָאה לקנָא רעד .ענייש ַא ,ענעטָארעג ַא רעייז זיא יז זַא ,טרעהעג טָאה ןעמ
 טייהרעניילק ןוֿפ טָאה יז ןוא -- ,ןעוועג דניק ַא ךָאנ זיא יז ןעוו ,ןעזעג לָאמַא
 רעייז זיא יז .טֿפַאשגולק ןוא טייקנייש ריא טימ טײלסדנַאל יד ןשיוװצ טמשעג ןָא
 לדיימ סָאד זַא ,ןוֿפרעד טדערעג טֿפָא טָאה רע ןוא --- ןעוועג ןלעֿפעג לקנָא םעד
 -טייצ ןוֿפ תונּתמ ןקיש ריא טגעלֿפ רע ,רעטומ רענעגייא ןייז ןָא םיא טנָאמרעד
 -רעד טֿפָא רע טגעלֿפ םייה רעד ןיא ךיוא .ריא ףיוא ךיז ןגערֿפכָאנ ןוא טייצ-וצ
 םייה רעטלַא רעד ןיא רעטומ ןייז : רעטומ ןייז יו טקנוּפ סיוא טעז יז זַא ,ןענָאמ
 ,םעד ןגעוו טדערעג טָאה רע ןוא ,לעשַאר יו רָאה עטכידעג עכלעזַא טַאהעג טָאה
 ,ןדַאלנייא יז ףרַאדַאב ןעמ זַא

 ,סָאװ :טרירָאנגיא גנַאלרַאֿפ סלקנָא םעד טָאה ןעמ זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ סע
 ןיא םייח רעשיטַארקָאטסירַא רעה ןוֿפ לעווש יד ןטערטרעביא ןזָאל *קַאילָאּפ , ַא
 ןביוהעגנָא טָאה ןוא ןרָאװעג קירעיורט זיא לקנָא רעד ןעוו רָאנ ? שובטעלֿפ
 -- ,לטב ןיײגוצמורַא טּפשמרַאֿפ םיא טָאה ןוז רעד יו םעד ךָאנ -- ,ןזײװסױרַא
 גנַאלרַאֿפ סלקנָא םעד ןבעגוצכָאנ ןסָאלשַאב ןעמ טָאה ,הרוחש-הרמ ןוֿפ םינמיס
 ןעגנערברַאֿפ וצ לקנָא םוצ ,לעשַאר ,החּפשמ ןייז ןוֿפ גנילביל םעד ןטעברַאֿפ ןוא
 טָאה לעשַאר זַא ,טרעהעג ךיוא ןעמ טָאה וצרעד .עיצַאקַאוװ-רעמוז ריא םיא ייב
 עקימַאטשּפָא ןַא שטָאכ ןוא -- ,ןעגנונעכייצסיוא טימ לוקס-קילבָאּפ טקידנעעג
 טָאה ןוא עקירעמַא ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןיוש יז זיא ךָאד ,"ןקַאילָאּפ , יד ןוֿפ
 ךיז יוװ סייוו ןוא --- ,לוקס ןיא ןרעינַאמ ערעסעב ןעמונעגרעביא יאדווַא ןיוש
 | | .ןעמענַאב וצ
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 "רעסיוא סלעשַאר ןוֿפ ,שינעעשעג רעסיורג רעד ןוֿפ הביס יד ןעוועג זיא סָאד

 טדערעג טָאה ןעמ סָאװ .לקנָא ןוֿפ ןרעוו וצ ןדַאלעגנייא ?סנַאש; ןכעלנייוועג

 "רעֿפ-ןוא-טכַא רעד ףיוא --- רעדנוזַאב ןוא ,טײלסדנַאל עלַא ןשיוצ םיא ןגעוו

 .סַאג רעטסקיצ

 ןעוו .טשינרָאג ריא טלעֿפעג סע ןוא -- לקנָא ןכייר םייב ךיז טניֿפעג לעשַאר

 םעד ןיוש לעשַאר טלָאװ ,ץרַאה סרעטומ ריא ןכערבעצ וצ ארומ יד טשינ

 -ןוא-טכַא רעד וצ ןרָאֿפעגקירוצ ןוא לצנער ריא ןעמונעג ןעוועג טנװָא ןטשרע

 ןרָאֿפעג זיא יז רעכלעוו טימ .,יעוובָאס רעבלעז רעד טימ סַאג רעטסקיצױעֿפ

 טשינ טָאה יז לייוו ,רעטומ רעד בילוצ ןוטעג טשינ סָאד טָאה יז .שובטעלֿפ ןייק

 ;לקנָא םעד ןגעוו טַאהעג טָאה רעטומ יד סָאװ ,עיזוליא יד ןרעטשעצ טלָאװעג

 ,ליואוו טסואוועג טָאה יז ;טֿפַאשתונכש יד -- ןעוועג זיא טלַאהּפָא ןַא ךָאנ ןוא

 יד ןשיװצ ןֿפורעגסױרַא טלָאװ סָאד שינעלמוט ןוא יירעדערעג ַא רַאֿפ סָאװ

 "עג ןעוועג ךיילג טלָאװ יז ןעוו ,סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ףיוא םינכש

 ,טיצ-עיצַאקַאװ עצנַאג יד טרָאד טלייוועג טשינ ןוא לקנָא ןוֿפ קירוצ ןעמוק

 .ןצרַאה םוצ ןעוועג טשינ ריא זיא זיוה סלקנָא םעד ןוֿפ ץכעריֿפ ץנַאג סָאד

 .יז טָאה יז סָאװ ,ןָא טונימ רעטשרע רעד ןוֿפ ןגָארקעג טניײֿפ יז טָאה עמומ יד

 טָאה לעשַאר רָאנ יװ ,שינעגעגַאב רעטשרע רעד ייב ןיוש םירָאװ ,טנגעגַאב

 : טענרָאל ןֿפױא --- ןעמונעג יז עמומ יד טָאה ,לעווש סלקנָא םעד ןטָארטעגרעגיא

 סָאװ ,ןלירב-וויטקאּפש עשיטַארקָאטסירַא יד ךרוד טסַאג םעד טקוקַאב טָאה יז

 יז טכַארטַאב ןוא ,זָאנ-רעלדָא רעניד ריא וצ טריֿפעגוצ לטנעה ןטימ טָאה יז

 טָאה ,לָאמ ןטשרע םוצ טעז ןעמ סָאװ ,לגױֿפ ןשילרעטסיוא ןַא טכַארטַאב ןעמ יו

 ןייק טלָאװ יז ךיילג ,טסייה יז יװ ,יז טגערֿפעג ןוא ןעיירדמוא ךיז ןסייהעג ריא

 ֿ .ריא ןגעוו טרעהעג ןעוועג טשינ רעיֿפ לָאמ

 ךימ טָאה עמומ יד זַא ,סייה ךיא יוװ סייוו עמומ יד זַא ,טניימעג בָאה ךיא --

 ' .ריא ייב עיצַאקַאװ ןיימ ןעגנערברַאֿפ וצ ןדַאלעגניײא

 ךיז יז טָאה --- ,סוקרַאמ --- .טרעדנואוועג ךיז עמומ יד טָאה -- ?עמומ ---

 --.:יןעז ךימָאל 1 עמומ ריא ךיא ןיב -- ,לקנָא.ןקידרמוח-רעווש םוצ טדנעוװעג

 יָאר עניילק יװ ןענייז סָאװ ,ןגױא-לגױֿפ עניילק עריא טּפינקרַאֿפ טָאה יז ןוא

 ."קריוו וטסיב -- .םינּפ ןטרעדוּפעגּפָא ,ןטעװעדלַאֿפעג ריא ןיא ןסעזעג סעקנישז

 ,הבורק עטייוו ַא רָאנ זיא רעטומ ריא זַא ,טניימעג בָאה ךיא ןוא ?לקנָא ריא ךעל

 סע זיא רשֿפא רָאנ ?ױזַא טשינ סע זיא .דניק-רעטסעווש ַא סנייד ןוֿפ דניק ַא

 לעשַאר ךיילג ,ןַאמ םוצ ץלַא יז טדער -- ,"עמומ, ךימ טֿפור יז ביוא ? ױוזַא

 ?ייז טימ החּפשמ רימ ןענייז ױזַא יו זיא --- ,ייברעד ןעוועג טשינרָאג טלָאװ

 --- ,רעדירב עכעלבייל ןעוועג ןענייז רעטָאֿפ ןיימ ןוא רעטָאֿפ סרעטומ ריא --

 ,לקנָא רעד טגָאז

 טגָאז -- ,"עמומ, ןֿפור ךימ טסנָאק --- ,הבורק ַא ענייד יז זיא יױזַא ביוא ---

 ןעוו ,קיטרַא וטסֿפרַאדַאב ןרעֿפטנע רָאנ --- ,המּכסה רעקידענג ַא טימ "עמומ ,, יד

 -עמוקעגרעבירַא ןייק טשינ ,לוש ןיא ןעגנַאגעג ךָאד טסיב וד .ךיד טגערֿפ ןעמ

 עטעדליבעג ןשיווצ ךיז טסניֿפעג וד ןעוו ,טּפיוהרעביא ןוא ...רעמ קַאילָאּפ רענ

 | ...ןשטנטמ
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 םעד דלַאב ןעיירדסיוא טלָאװעג טָאה יז ,סעּכ רַאֿפ -ןרָאװעג טיור זיא לעשַאר
 טנָאמרעד ךיז טָאה יז רָאנ ,ןעמוקעג זיא יז ןענַאװ ןוֿפ ,קירוצ ןייג ןוא לעשיד
 ,םינכש יד ןָא -- רעמכָאנ -- ןוא רעטומ רעד ןָא

 ןָא ןצנַאג ןיא ןסעגרַאֿפ יו יױזַא עמומ יד טָאה םינּפ"תלבק ןטשרע םעד ךָאנ
 רעד ןיא ןעוועג טשינ לָאמסנעד זיא רעדניק .סלקנָא םעד ןוֿפ רענייק .לעשַאר
 ;עיצַאקַאװ ףיוא ?סּפמעק, ןיא ןענוֿפעג עלַא ךיז ןבָאה ערעגניי יד -- ,םייה
 ןיא גנוניואוו-רעמוז רעייז ןיא רעמוז םעד טלייוועג ןבָאה יױרֿפ ןייז ןוא טרעבָאר
 רעד ןוא לקנָא םעד טימ ןעגנערברַאֿפ ןעמוקעגסיוא זיא לעשַאר ,טוקיטענָאק
 סָאװ ,טוג ךָאנ ,טיוט םוצ קילײװגנַאל ןעוועג ריא זיא סע .גָאט ןצנַאג םעד עמומ
 יז ןבָאה סָאװ ,רעדניק סנכש ַא טימ טֿפַאשטנַאקַאב טכַאמעג דלַאב טָאה יז
 ,גָאט ןדעי ןדָאב ךיז דנעלייא-ינוק ןייק ןעמונעגטימ

 רָאנ יז טָאה עמומ יד .רעדניק סנכש םעד טימ ןעוועג געט עצנַאג זיא יז
 טימ טריסערעטניא סָאװ-קיניײװ ךיז טָאה עמומ יד .ןסע םייב ,טנװָא ןיא ןעזעג
 ,לקנָא םייב זיוה ןיא ןעוועג זיא יז סָאװ ,טייצ עקירעביא יד לעשַאר טָאה ,ריא
 וצ טַאהעג ןרעג לקנָא רעד טָאה טײקמַאזנייא ןייז ןיא ,לקנָא ןטימ טכַארברַאֿפ
 יד ןגעוו ,החּפשמ רעד ןגעוו טגערֿפעגסױא יז טָאה רע .ריא טימ ןעגנערברַאֿפ
 ןוֿפ ,החּפשמ ןייז ןוֿפ דילגטימ רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא לעשַאר .,טײלסדנַאל
 םיא טָאה ןעמ סָאװ ןוא ןעגנַאגעגמוא ןבעל עצנַאג סָאד זיא רע ואוו ,הביבס ןייז
 ,ריא ןוֿפ טדײשעגּפָא טייוו ןטלַאהעג טציא

 ךיז טָאה רע .ןבעל ןיא סערעטניא ןייז קירוצ לעשַאר ןיא ןענוֿפעג טָאה רע
 טַאהעג ביל טָאה רע .דניק ןגייא ןייז ןעוועג טלָאװ יז יו ױזַא ריא טימ טליּפשעג
 ןיא סָאװ ,גנידצלַא ןגעוו ןגערֿפוצסיױא יז ,ריצַאּפש ףיוא ריא טימ ןרָאֿפוצסיױא
 -קירוצ ןליֿפַא טָאה רע .ןבעל ןגייא ריא ןגעוו ,טײלסדנַאל יד ,החּפשמ רעד עגונ
 .ריא טימ סַאּפש טכַאמעג ןוא --- רָאמוה ןייז ןענוֿפעג

 םיא טָאה יז ,טרעקרַאֿפ .טכַאמעגסיוא טשינ טשרעוצ סע טָאה עמומ רעד
 טנעָאנ ךיז ןעמוקנעמַאזוצ ןוֿפ טַאהעג טָאה רע סָאװ ,ןגינעגרַאֿפ סָאד ןענוגרַאֿפ
 םיא טגעלֿפ יז יװ ,ןבעגעגכָאנ סָאד םיא ןוא ,ענעגייא ענייז ןוֿפ רענייא טימ
 "עג -- ,םילכאמ עשידיי ענייז ןוֿפ םענייא שיט םוצ ןעגנערב ןסייה ןוא ןבעגכָאנ
 טשינ ןענייז רעדניק יד ןמזילּכ -- ,סעקרעגוא עטרעייזעג ,ךעלרעבעל עטקַאה
 ,םייה רעד ןיא ןעוועג

 -טנכעוו םעד רַאֿפ ןעמוק טֿפרַאדַאב ױרֿפ ןייז טימ טרעבָאר טָאה רעבָא דלַאב
 ךיז רע טָאה ,טַאהעג הנותח טָאה טרעבָאר טניז ,זיוה סרעטָאֿפ ןיא טיזיוו ןכעל
 -לע ענייז טימ -- ,טכַאנ-וצ:גָאטײרֿפ --- ,ךָאװ ַא לָאמ ןייא ןסע וצ ןעוועג גהונ
 טָאה ,ױזַא ךיז ןעמ טריֿפ סצנַארקנעזָאר יד ייב .?שיט-עילימַאֿפ, םייב ןרעט
 ,טריֿפעגנײא ךיוא סע רע

 עמומ יד ןעוו ,זיוה ןיא לקנָא םייב געט ראּפ ַא ןעװעגּפָא טשרע זיא לעשַאר
 סעּפע ןגעוו ןהנעטנייא ןעמונעג טָאה ןוא זעוורענ רעייז לָאמַא טימ ןרָאװעג זיא
 יז ןוא --- ריא ייב ןטעבּפָא ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה לקנָא רעד ,לקנָא ןטימ
 ,ןענערָאװ ןייא ןיא ,םיא ףיוא ןעיירש ןייא ןיא ,םיא ןגָאזּפָא ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה

 לקנָא םעד ןשיווצ ךיז ןרעּפמַא סָאד זַא ,ןרָאװעג ריואוועג דלַאב זיא לעשַאר

 רַאֿפ ןלעטשרָאֿפ ָאי יז לָאז ןעמ יצ ,ריא בילוצ ןעוועג זיא עמומ רעד ןוא
 ,טשינ רעדָא ןטרעבָאר

 עצינעמילּפ ןייז לָאז ןעמ זַא ןטעב ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה לקנָא רעד
 יו סייוו ,ענעריובעג-רענַאקירעמַא ןַא זיא יז :טייצ רעד רַאֿפ ןקישמיײהַא טשינ
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 -- ,טחנעטעג לקנָא רעד טָאה -- ,שילגנע טקערָאק טדער ,ןעמענַאב וצ ךיז יוזַא |

 רעדניק יד זַא ,ךיז ןגייצרעביא וצ ןוא ןעז וצ ןייז ןדירֿפוצ טעוװ טרעבָאר ןוא

 ,רענַאקירעמַא עטכע ןיוש ןענייז ?סנרָאהנירג; יד ןוֿפ
 ןוֿפ ןסיוו טשינרָאג ליוו טרעבָאר זַא ,טהנעטעג קירוצ רעבָא טָאה עמומ יד
 ןוא ,ַאקעבער ,בייוו ןייז רַאֿפ טרינעשז ןליֿפ רָאנ ךיז טעװ רע :"ןקַאילָאּפא י
 ןקישמיײהַא לעשַאר טשינ טעװ יז .טײהנגעלרַאֿפ רעד ןוֿפ ןטיהרַאֿפ םיא זומ ןעמ

 רענייא טימ סיוואומ יד ןיא ןקיש טנוװָא םעד רַאֿפ רָאנ יז טעוו יז ,טייצ רעד רַאֿפ

 ,רעדניק סנכש םעד טימ טנװָא םעד ןעגנערברַאֿפ וצ רעדָא ,ןטסניד עריא ןוֿפ

 סָאװ ,טנװָא-עילימַאֿפ רעמיטניא ןַא טכַאנדוצ-גָאטײרֿפ רעד זיא ןעמעלַא ךָאנ לייוו

 .ָאטשינ טרָא ןייק לָאמסנעד זיא עדמערֿפ רַאֿפ

 ןגעו עדנעגעל רעד טימ ןרָאװעג סיורג ,ןרָאװעג ןגיױצעגֿפױא זיא לעשַאר
 יו לקנָא םעד ןגעוו ןדייר טרעהעג יז טָאה ןָא טייהדניק ריא ןוֿפ ,לקנָא ןכייר
 יד רַאֿפ רעבעג-טיורב םעד ,טייל-החּפשמ עלַא ןוֿפ רעציש ןקיטכעמ םעד ןגעוו
 טָאה סָאװ ,ןרעדעי ןוֿפ ץלָאטש םעד ןוא גנונעֿפָאה רעד ןגעוו יו ,טײלסדנַאל
 .םיא טימ תובורק ןיא ןענעכערוצ טנָאקעג ךיז ןֿפוא זיא-סע-רעסָאװ ףיוא רָאנ

 ךיוא רָאנ ,לקנָא ןטימ טסיירגעג ךיז ןבָאה טייל-החּפשמ ענעגייא רָאנ טשינ
 רעבלעז רעד ןוֿפ ןעמוק ייז סָאװ ,ןעוועג ץלָאטש ןענייז טײלסדנַאל עמערָא עדמערֿפ
 זיא לקנָא רעד זַא ,םולח םעד ןיא טבעלעג טָאה לעשַאר ,לקנָא רעד סָאװ ,טָאטש
 עלַא רעביא רעקיטלעוועג רעד ,רעטסקיטכעמ רעד רָאנ ,רעטטכייר רעד רָאנ טשינ

 ףיוא טלעג גונעג טָאה רע .ליוו רע סָאװ ןוט ןָאק רע ןוא ,עטלעטשעגנָא ענייז
 ,רעטניוו ןיא רעצעלּפ עמערַאװ ןיא ןרָאֿפ וצ ,ןעגנַאלרַאֿפ ענייז עלַא ןריֿפוצסױא
 ליבָאמָאטױא םענעגייא ןייז ,ןטסניד ענעגייא ןבָאה וצ ,רעמוז ןיא םי םוצ רעזָא
 ץַאלּפ ןטוג ַא טימ רעדָא טלעג טימ ליוו רע ןעמעוו ןקילגַאב וצ ,רעֿפָאש ןוא
 ןיא יו ,ןגיוא עריא ןיא ןעוועג זיא לקנָא רעד ,טרָאװ ןייא טימ -- ,ןטעברַא וצ
 -עג 'ךיז טָאה יז סָאװ ,שטנעמ רעטסקיטכעמ רעד ,טײלסדנַאל עלַא ןוֿפ ןגיוא יד
 ןוֿפ ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ טנעדיזערּפ םעד ךָאנ --- ןלעטשרָאֿפ טנָאק
 | .עקירעמַא

 -ייל ַא יװ ןעוועג זיא סָאװ ,לקנָא ןַא ןֿפָארטעגנָא יז טָאה לָאמַא טימ ָאד ןוא
 טיײהיײרֿפ ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע .ױרֿפ ןייז ןוֿפ טנעה יד ןיא םלוג רענעמ
 "עג טָאה יז סָאװ ,ןַאמסדנַאל רעטסנעלק רעד יװ טַארוקַא ,ןליוו ןייז ןריֿפוצסיױא
 לָאז רע סָאװ ,ןסע לָאז רע סָאװ ,בייוו םייב ןגערֿפנָא טזומעג ךיז טָאה רע .טנעק
 יז טָאה ,ריא וצ טדערעג טָאה רע ןעוו .ןײגסױרַא לָאז רע ואוו ןוא ןעוו ,ןוטנָא
 רעד ןוֿפ ,בייו ןוֿפ טײקיגנעהּפָא ןייז ,ענייז טײקמַאזנייא עצנַאג יד טליֿפעג
 .ןטרעבָאר טימ טעשַארטסעג עמומ יד םיא טָאה --סעּפע סָאװ ,החּפשמ רעצנַאג
 .ןייא ךיז טרעה ןוא ייברעד ָאד זיא לעשַאר סָאװ ,טרינעשז טשינרָאג ךיז טָאה יז

 ןעמ טלַאה עטעיוװרעס ַא ?עטעיװרעס יד וטסטלַאה ױזַא יװ ,סוקרַאמ ---
 --- .ןעוט ןקַאילָאּפ ענייד יװ ,דמעה ןיא ןיירַא יז טקעטש ןעמ טשינ ,ינק יד ףיוא
 ,סוקרַאמ -- .דניק ןיילק ַא טנרעל ןעמ יו שיט םייב לקנָא םעד עמומ יד טנרעל
 ןעמעוו ייב טשינ סייוו ךיא .רעסעמ ןייק טימ טשינ ,לּפָאג ַא טימ ןעמ טסע שיֿפ
 -- ,לעשַאר רעטמעשרַאֿפ-טיור רעד וצ עמומ יד טגָאז --- ,טנרעלעג סָאד טָאה רע
 רעסעמ ַא ךיוא ןעמ טצונַאב םייה רעד ןיא ךייא ייב .שיט םייב טשינ סיוועג
 ? שיֿפ יד וצ
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 -רעל --- ,טרעֿפטנעעגּפָא לענש לעשַאר טָאה --- ,םייה רעד ןיא זדנוא ייב --
 רעטָאֿפ רעזדנוא .ןעמענַאב ךיז לָאז רע ױזַא יו רעטָאֿפ רעזדנוא טשינ רימ ןענ
 .ןייא םיא וצ ךיז ןרעה רימ ןוא -- ןעמענַאב ךיז ןלָאז רימ ױזַא יו זדנוא טנרעל

 ,רעדנואוו טימ לדיימ סָאד טקוקעגנָא טָאה ןוא ןרָאװעג ליטש זיא עמומ יד
 יז טקוקעגנָא רָאנ ,טענרָאל ריא טימ ךיז ןצונַאב וצ ןסעגרַאֿפ וליֿפַא טָאה יז
 עריא ףויא לכיימש ַא ןעגנואווצעגֿפױרַא ,לייוו ַא ךָאנ ,טָאה יז ,ןגיוא עטעקַאנ טימ
 "עג ךיוה ַא רָאנ ןרעֿפטנע סעּפע טלָאװעג טָאה יז ,ןּפיל עטרינשעגנייא עניד
 ,טכליהרַאֿפ לָאמַא טימ יז טָאה רעטכעל

 -גייא רעמ חוּכב טשינ ,לקנָא רעד טָאה -- !לעשַאר ָאװַארב !ַאכדַאלדַאכ
 סעּפע ךיוא ךיז ןעמ ןָאק ןקַאילָאּפ יד ייב ,וטסעז -- .ןכָארבעגסיױא ,ךיז ןטלַאהוצ
 ,סיקנעי יד ייב רָאנ טשינ ,ןענרעלּפָא

 זיא סע ,ןײלַא קַאילָאּפ ןכערֿפ םעד טימ ןזָאל ךיד לעװ ךיא זַא ,ןטסעבמַא --

 ןביהעגֿפיױא ןוא טגָאזעג עמומ יד טָאה -- ,ריד רַאֿפ טֿפַאשלעזעג עדנסַאּפ ַא
 ,ייברעד ָאטשינ זיא רעדניק עניימ ןוֿפ סנייק סָאװ טוג ךָאנ --- .שיט ןוֿפ ךיז

 ,סעקלַאיל ענעײלעצרָאּפ טימ טלעטשעגנָא ,ךעלשיט עקידרעטיצ יד ןשיוװצ
 ןיא טסערּפעגניײא ,רענעשַאװעגּפָא ןַא ,רעטלָאגעגּפָא ןַא ,ןסעזעג לקנָא רעד זיא
 ןשירעב םענעזָאלעצ ןייז ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,דמעה טעלַאמכָארקעגנָא-ףייטש ַא
 -קיד ,עצרַאװש יד .לדמעה-םיעגושמ ןימ ַא ןיא יו טעוװערונשעגנייא רעּפרעק
 םעד ןטלַאה וצ ןֿפלָאהעגוצ טָאה ָאדיסקָאט עטסערּפעגסױא-ךעלֿפײטש ,עכעל
 --.ךיש עטריקַאל עטרַאה יד ןיא טשטעווקעג ךיז ןבָאה סיֿפ ענייז ,םיוצ ןיא לקנָא
 רעטנוא סנטיײצַאב ןיוש טציוושעג טָאה רעּפרעק רענעֿפָאלרַאֿפ-טיור ןייז ןוא
 ,ןעמעטָא ןוֿפ הדובע רערעווש רעד ןוֿפ דמעה ןֿפייטש םעד

 -סיוא ,לעשַאר ,עצינעמילּפ עטנעָאנ-טייוו ןייז ןסעזעג זיא םיא רעביאנגעק
 ןוא לברַא עזיול טימ עזולב רעקיטרַא-שירענייגיצ ,רעטרילָאק ַא ןיא טצוּפעג
 טימ ןלערק רונש רעטיוד ַא טימ ןעגנַאהַאב זדלַאה רעד ,עטלָאקעד רעזיול ַא
 סעדַאמָאּפ עלַא טימ טרימשעגנָא ןעוועג זיא םינּפ שירֿפ גנוי ריא .סעקרעשטַאּפ
 ריא טָאה ץנַארק סעסימ עטוג יד סָאװ ,רעדוּפ םינימ עלַא טימ טרעדוּפַאב ןוא
 קורדנייא ןַא ןכַאמ וצ ידּכ ,לקנָא ןכייר םייב ךוזַאב ריא וצ ןבעגעגטימ םייהעג ןיא
 "נָא ןענייז ןּפיל עקיטֿפערק עשירֿפ עריא ,שובטעלֿפ ןוֿפ ןטַארקָאטסירַא יד ףיוא
 ךעלריטַאנמוא ןבָאה ןגיוא ענייש עריא ןוא עדַאמָאּפ-ןֿפיל טימ ןעוועג טגיילעג
 טשינ סע טָאה לקנָא רעד .סנגיוב-ןעמערב עטריֿפעגרעטנוא יד ןוֿפ טקוקעגסױרַא
 ףוס-לּכ -ףוס סָאװ ,ןעוועג ןדירֿפוצ ןוא ךעלקילג זיא לקנָא רעד םערָאװ ,טקרעמַאב
 םעד וצ טזָאלעגוצ טסַאג םעד טָאה ןעמ ןוא סנייז טריֿפעגסיױא לָאמ ןייא רע טָאה
 -לע יד טימ ןסע בייוו ןייז ןוא טרעבָאר ןעוו ,סטכַאנ-וצ-גָאטײרֿפ ןלענָאיצידַארט
 .שובטעלֿפ ןיא ןרעט

 ךיז טָאה עצינעמילּפ ןייז סָאװ ,ךעלריטַאנ רַאֿפ ןטלַאהעג סע טָאה לקנָא רעד
 "רעד ןעמ סָאװ ,רונש רעשיטַארקָאטסירַא ןייז ןוא ןוז ןייז רַאֿפ טצוּפעגסיוא ױזַא
 ,טסַאגוצ ,טכַאנ-וצ-ָאטײרֿפ ,טנייה ייז טרַאװ

 ,ןענוֿפעג ךיז טָאה לקנָא רעד רעכלעוו ןיא ,גנומיטש רענעדירֿפוצ רעד ןיא
 ,לַאז ןיא ןסעזעג ןענייז לעשַאר ןוא רע סָאװ ,העש עבלַאה יד טלָאװעג רע טָאה
 יז ןגערֿפסיױא ,עצינעמילּפ ןייז טימ ןעגנערברַאֿפ ,ןטרעבָאר ףיוא קידנטרַאװ
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 יז ןיא זיא רע סָאװ ,סַאג רעטסקיצרעֿפ"ןוא-טכַא רעד ןוֿפ טײלסדנַאל יד ןגעוו

 *עשיטָארקָאטסירַא רעשובטעלֿפ עלַא יד ןיא יו טױיסערעטניארַאֿפ רעמ ןעוועג

 ןוֿפ טײלסדנַאל יד םירָאװ ,ןכוזַאב וצ ייז םיא טיינ בייוו ןייז סָאװ ,סעילימַאֿפ

 עלַא ןענייז ייז ;ןבעל ןגייא ןייז ןעוועג ןענייז סָאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד

 ךיז רע סָאה יײז ןשיװצ :ירעיוב רעד ףיוא ּפַאש ןייז ךרוד ןעגנַאגעגכרודַא

 ןייז ןיא יז ךָאנ טקנעבעג טָאה רע ןוא -- ,ךעלריטַאנ ןוא שימייה טליֿפעג

 ,טײקמַאזנייא רעשובטעלֿפ
 ,לאטיּפסָאה-ויוולעב ןיא ןעמונעגקירוצ ןעמ טָאה ןוז ןטסטלע סֿפלָאװ-השמ ---

 .ןבעגעגרעביא שטיוועלעומש רימ טָאה

 ןעניוועגקירוצ לסיב ַא לָאז רע זַא ,גנונעֿפָאה ַא ָאד זיא סע זַא ,ןגָאז ייז ,ָאי ---

 ןוא גולק ַאזַא !לקנָא ,דָאש ַא טשינ סע זיא .רעדילג ענייז ןוֿפ גנוגעוװַאב יד

 .לגניי ןטָארעג
 ? תמא סָאד זיא ,קיאעֿפ רעייז ןעוועג זיא רוחב רעד זַא ,טגָאז ןעמ ---

 "ַאקס ַא ןענואוועג רע טָאה שזדעלַאק ןיא רָאי ןטשרע םעד ןוֿפ ? קיאעֿפ --

 יערעירַאק עטסכעה יד טגָאזעגסױרָאֿפ םיא טָאה ןעמ .ּפישױעל

 ?טרידוטש רע טָאה סָאװ ףיוא ---

 .רעיָאל ףיוא ---
 ןֶא גנירג טשינ סע טמוק ןיקסווָאדיװַאד ---

 .סױרַא םיא טֿפלעה ןוז רעטסגניי רעד ---

 ,לגניי ַא ןייז ךָאנ ךָאד זומ רע ? ןוז רעטסגניי רעד ---

 טּפעלשעג טָאה .ןטֿפעשעג ןריֿפ ןביוהעגנָא רע טָאה ןָא טייהרעניילק ןוֿפ ---

 רע טָאה טנייה ,סטרַאקשוּפ ןשיווצ וינעווע רעטשרע רעד ףיוא הרוחס טימ קעפ

 ןוא .טשינ רענייק סייוו ,טכַאמעג סע טָאה רע ױזַא יו .טֿפעשעג ןגייא ןייז ןיוש

 ,םָארק ןייז ןיא רעטָאֿפ רעד יוװ רעמ טנידרַאֿפ רע

 !רע זיא טלַא יוװ ?טֿפעשעג ןגייא ןַא --

 ףיוא עלַא יװ רעמ טֿפעשעג ףיוא ךיז סייוו ןוא רָאי ןצטכַא ןיוש זיא רע --

 ןעװ ,טלעג"ןמוזמ טָאה רע ןעוו ,טגָאז רע .סַאג רעטסקיצרעֿפיװוא-טכַא רעד

 טָאה רע .ןכַאמ רעמ טנָאקעג רע טלָאװ ,סױרַא לסיב ַא םיא טֿפלעה רעצעמיא |

 יֿפַאש םענעגייא ןַא ןענעֿפע ליוו רע ,סענזיב-סערד ןיא ןייג וצ ןַאלּפ ַא סעּפע

 ,ןֿפלָאהעגוצ םיא טלָאװ ,לקנָא ,ריא ןעוו ,טשינ טלעג ןייק טָאה רע רָאנ

 רעדייא ּפַאש ַא ןילַא ןענעֿפע ליוו סָאװ ,טײלסדנַאל יד ןוֿפ רענייא שטָאכ --

 ,לעשַאר ,רימ גָאז .יָאב םעד ןעז טלָאװעג טלָאװ ךיא ,עדמערֿפ וצ ּפַאש ַא ןיא ןייג

 -- ,םיא ןגעוו טסדער וד קילדעװ ?יָאב םעד ןיא טריסערעטניארַאֿפ טסיב וד

 טסיגַאב ,טשינ זיא םינּפ ןייז גנַאל ןוא טיירב ,סיורג יװ ןוא ,לקנָא רעד טגָאז

 רעד וצ טיג ןוא ןכירטש עטרַאה יד טרעכײװרַאֿפ סָאװ ,לכיימש ַא טימ ךיז סע

 / ,קילבנָא ןכעלשטנעמ ןכייוו ַא םינּפ ןייז ןוֿפ ילֹּכ רעקיטכעמ

 ןוא --- דנערֿפיָאב ןיימ זיא גניווריוא .טריסערעטניארַאֿפ טשינ ןיב ךיא --

 -טיור עכעלריטַאנ יד ןוא לעשַאר טגָאז -- ,טנײרֿפ רעטסעב ןיימ .רָאג זיא סָאד

 טנייש ןוא סױרַא טמוק רעדלעֿפ-ןקַאב עטקָאטעג ענייש עריא ןוֿפ ברַאֿפ עכעל

 .סױרַא עדַאמָאּפ רעטרימשעגנָא רעד ןוֿפ טייקתועינצ רעשלדיימ-קידוועמעש ַא טימ

 םיא קיש ?גניווריוא ,רע טסייה ,וטסגָאז ,יוװ ,רימ וצ יַאב םעד קיש --

 ךיא .םיא טימ ןדייר ליוו ךיא .סיֿפָא ןיימ ןיא ,ןוַאט-ןוַאד ןיב ךיא ןעוו ,רימ וצ

 -- ,דנערֿפיֵאב ,דניַאמ רעווענ ;דנערֿפײָאב ןטסעב ןייד ןיא טריסערעטניארַאֿפ ןיב

 "נָא עלַא ףיוא טזייל סָאװ ,לכיימש ןכעלרעטָאֿפ-טיירב ַא טימ לקנָא רעד טכַאל
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 ןעגנַאֿפעג םיא ןטלַאה רעדיילק עֿפײטש ענייז עכלעוו ןיא ,ןעמַאצ ענעגיוצעג
 "עג יד ןיא טלמַאזעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,טייהניימעג ןוֿפ ןצלַאז עלַא ףיוא טזייל
 רע .טײקשיטסַאלע ןַא קירוצ טמוקַאב לקנָא רעד ;רעדילג ענייז ןוֿפ ןקנעל
 ריא טגָאז ןוא עצינעמילּפ רענייש ןייז וצ וצ טייג ,לוטש ןוֿפ ףיוא ךיז טבייה
 : ןָאט ןכעלרעטָאֿפ-טוג ַא ןיא

 ,לעשַאר ,דנערֿפ יָאב ןטסעב ןייד רַאֿפ ןוט סעּפע ןָאק ךיא זַא ,ביולג ךיא --
 .עבמָאג רעד רעטנוא לציק ַא עצינעמילּפ רענייש רעד טיג רע ןוא --

 .עכעלקילג ַא ,לעשַאר טגָאז --- ,לקנָא ,ךייא קנַאד ךיא --
 טימ לָאז ןיא טשטילגעגניײרַא ךיז טָאה עמומ יד יו טקרעמַאב טשינ ןבָאה ייז

 עטצעל סלקנָא םעד וצ טרעהעגוצ טַאהעג ךיז טָאה יז .טירט עטכייל ,עליטש עריא
 רעד ןוֿפ עצינעמילּפ ענייש יד סָאװ ,ןעוועג ןדירֿפוצ ןליֿפַא זיא ןוא ,רעטרעוו
 .ןַאמ ריא ןיא טצעזַאב ךיז טָאה סָאװ ,הרוחש-הרמ יד ןגָאירַאֿפ טֿפלעה דיַאס-טסיא
 -- ,גנוקרעמַאב ַא ןכַאמ וצ ליומ סָאד טנֿפעעגֿפױא טָאהעג ןיֹוש וליֿפַא טָאה יז

 סלעשַאר ףיוא ןלַאֿפעג ןענייז ןקילב עריא טשרע -- ,ןעגנוקרעמַאב עריא ןוֿפ ענייא
 - "גַאנוֿפ ריא טָאה יז : ןגיוא יד רַאֿפ ןרָאװעג רעטצניֿפ ריא זיא סע ןוא ?ךוליה;
 יו א, ןסיורג ַא רַאֿפ טצונאב ליומ טנֿפעעגרעד

 ןגיוא עריא טימ ,ליומ ןטנֿפעעג ריא טימ יז טָאה -- !סָאד זיא סָאװ --
 .רעדנואוו ןסיורג ןייא טקירדעגסיוא טנעה ענעֿפרָאװעגרעדנַאנוֿפ ןוא ןרעיוא

 ,רעדנואוו טימ טקוקעגנָא ךיז עצינעמילּפ ןוא לקנָא ןבָאה --- ? סָאװ --
 ןטסיטַאב ריא ןעמונעגסױרַא רָאנ טָאה יז .טדערעג טשינרָאג טָאה עמומ יד

 ןטימ שיוװ ַא ןוא -- לעשַאר וצ ןעגנַאגעגוצ זיא ,לטייב-גנעה ריא ןוֿפ עלעכיט
 ,םינּפ טרעדוּפעג ריא רעביא עלעכיט

 טָאה וטעהנַאמ ץנַאג) דיַאס-טסיא רעד ןיא ירֿפ ןָא ךייא ייב טבייה ןעמ --
 ,(דיַאס-טסיא יד ריא ייב ןסייהעג

 עסיורג עריא טצרַאטשעגסיוא רָאנ טָאה יז ,טרעֿפטנעעגּפָא טשינ טָאה לעשַאר
 ,גנורעדנואוורַאֿפ ןיא ןגיוא

 ןעוו ,שיט ןיימ ייב ןציז וטסליוו ,םינּפ ןֿפױא עקנימש רעד טימ ,ױזַא טָא --
 סע ןַא ,טגָאזעג דלַאב ריד בָאה ךיא .םעמ ,ָאנ ?ייברעד ןענייז רעדניק עניימ
 "גע טשינ ייז טסנָאק וד ,דיַאס-טסיא רעד ןוֿפ יד ,ייז ןעק ךיא .ןייג טשינ טעוו
 ,לקנָא םוצ טדנעוװעג ךיז יז טָאה -- ,ןרעד

 ,טולב טימ ןֿפָאלרַאֿפ --- סלקנָא םעד ,ןרָאװעג רעסערג ןענייז ןגיוא סלעשַאר
 ןוֿפ ףָאטש םעד טָארַא םענ ,לדיילק סָאד רעביא טייב ,לעשַאר ,ףױרַא ייג ---

 ,לקנָא רעד טגָאז --- ,רעטנורַא קירוצ םוק ןוא םינּפ

 -נעטשנָא ןַא ןיא ןיירַא טשינ ךיז ןסַאּפ ייז ,ןֿפלעה טשינ ךיוא טעװ סָאד ---
 ,ןײרַא טשינ ךַאֿפניײא ךיז ןסַאּפ ייז ,טֿפַאשלעזעג רעקיד

 טּפַאכעגֿפױא ךיז טָאה יז .ןרערט טימ ןֿפָאלרַאֿפ ךיז ןענייז ןגיוא סלעשַאר
 קיטסַאה סױרַא ןוא -- ןגיװשרַאֿפ רָאנ ,ןגָאז סעּפע טלָאװעג טָאה ,טרָא ריא ןוֿפ
 .בוטש ןוֿפ

 ,ןדייר ריד רימ ליוװ ךיא ,קירוצ םוק ,קירוצ ,לעשַאר ,םוק --
 עטשרעביוא יד וצ טלַײאעג ןֿפָאלעג זיא יז .טרעֿפטנעעגּפָא טשינ טָאה לעשַאר

 .םערט

 ךיז םורַא טרַאטשעג טָאה רע .טולב טימ ןסָאגַאב ךיז ןבָאה ןגיוא סלקנָא םעד
 יד טקירדרַאֿפ טָאה רע ,ּפָאק ןרעביא גנָארד ַא טימ טמוקַאב סָאװ ,סקָא ןַא יו
 . "ןיד יד ףיוא טרעטיצעג ןבָאה סָאװ ,סעקלַאיל יד ףיוא ךיז טקוקעגמורַא ,ןטסױֿפ
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 רעדייא ךָאנ .טמעטָאעג רעווש טָאה רע .קילב ןזיולב ןייז ןוֿפ ךעלשיט עקיסיֿפ
 ןעגנילק שיגרענע ןַא טרעהרעד ךיז טָאה ,ןוט וצ סעּפע טַאהעג טייצ טָאה רע
 .,לקעלג-ריט םעד ןוֿפ

 ,טגָאזעג בייוו סָאד טָאה -- !ָאד זיא טרעכָאר --
 ליטש ,עּפַאנַאק רעד ףיוא קירוצ טצעזעגרעטנורַא רעווש ךיז טָאה לקנָא רעד

 ןָא סע טקערש ןעמ סָאװ ,דניק ַא יו
 םעניילק ריא ןיא עריא ןכַאז רָאּפ יד ןֿפרָאװעג לעשַאר טָאה לרעמיצ ריא ןיא

 טָאה ןוויּכ ַא טימ .ןקַאב עריא רעביא ןסָאלֿפעג ןענייז ןרערט יד ןוא -- לצנער
 יז ,סואימ ױזַא עקַאט זיא יז ביוא ,ןעז וצ ןיירַא לגיּפש ןיא קילב ַא ןֿפרָאװעג יז
 ןוא םינּפ טרעדוּפַאב ריא ןוא סעניר ןטינשעג ןבָאה ןרערט יד יװ ןעזעג טָאה
 טּפעלקעג ןוא ןרָאװעג טעװעטרַאהרַאֿפ זיא סעיוו עריא ףיוא ברַאֿפ עצרַאװש יד
 עכייר עריא יו טַאהעג טנײֿפ רעמ ןיײלַא ךיז טציא טָאה יז .עטָאלב יוװ ךיז
 --- רעדוּפ םעד םינּפ ריא ןוֿפ ןשַאווװעג ןוא ךוטנַאה ןסַאנ ַא ןעמונעג טָאה יז .םיֿבורק
 ןביױהעגנָא יז טָאה לָאמַא טימ .סניירמוא סעּפע ּפָא טשַאװ ןעמ יו לקע ןַא טימ
 עלַא יד טימ ןקוקסיוא טזומעג טָאה יז קידלטעטשניילק יװ ,שימָאק יװ ןעזנייא
 קורדנייא ןַא ידּכ ,ןעגנַאהַאב ךיז טָאה יז עכלעוו טימ ,סעטכָאמש ןוא סעקצַאצ
 ריא טכערעג יוװ ןעזעגנייא טָאה יז לייוו ןוא ,החּפשמ רעכייר ריא ףיוא ןכַאמ וצ
 טימ ךָאנ ,ןגָארקעג טָאה יז סָאװ ,שטַאּפ םעד טליֿפרעד יז טָאה ,ןעוועג זיא עמומ
 יװ טייקידוועמעש רַאֿפ טילגעג ןבָאה ןרעיוא עריא ןוא ןקַאב עריא .רעצ רעמ
 טליֿפעג ךיז טָאה יז ןוא --- ,שטַאּפ ןוֿפ גָאטיײװ ןשיזיֿפ םעד טליֿפעג טלָאװ יז
 עשרענייגיצ עטיור סָאד ךיז ןוֿפ ןסירעג טָאה יז .טמעשרַאֿפ ןוא טקירעדינרעד
 .עירוֿפ ַא טימ לדנטֿפַאק

 יד ןטלַאהקירוצ טנָאקעג טשינ יז טָאה יעװבָאס ןיא םייהַא געוו ןצנַאג םעד
 -ַאנ םעניורבזלקנוט ,ןכעלטנגוי םעד רעביא ןענורעג טציא ןענייז סָאװ ,ןרערט
 - ןקַאב עלעדייא עריא ןוֿפ רילָאק ןכעלריט
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 וצ סָאװ ,ךיז ןקוקוצמורַא טייצ עטסכעה יד ןעוועג ,לַאֿפ ןדעי ןיא ,זיא סע

 -ליוויס; ַא ףיוא ןעמַאזקע ןבעגוצּפָא טײרבעגרָאֿפ ךיז טָאה לעשַאר .ךיז טימ ןָאט
 עלעטש ַא ,ףליה סינָאלַאמ לקנָא טימ ,ןעמוקַאב ןענָאק וצ ידּכ ,"סרוק-סיווריוס
 ,סעיצוטיטסניא עשיטָאטש יד ןוֿפ רענייא ןיא

 -הקדצ עשילױטַאק ַא .סרוק ןבלעז םעד ןעמענ טלָאזעג טָאה ירעמ ךיוא
 לוש-טנווָא רעד ןיא סרוק ןױַאֿפ ןלָאצניײא ,ןציטש יז טלָאזעג טָאה טֿפַאשלעזעג

 םעלַא םעד ןוֿפ רָאנ ,רעדיילק-רעטניוו ףיוא טלעג לסיב ַא טימ ןֿפלעהסױרַא ןוא
 ,בוטש ןיא ייז ייב ןסקַאװעג זיא טײקמערָא יד .םעדיוב ַא טזָאלעגסיױא ךיז טָאה
 רעד סָאװ ,תוריכש ערעגָאמ יד ,טנעס ןדעי ןיא טקיטיונעג טרָאד ךיז טָאה ןעמ
 ייז .ןרָאװעג רערעגָאמ לסיב ַא םייהַא געוו ןֿפױא ןענייז ,ןעמוקַאב טָאה רעטָאֿפ
 ךיז ןבָאה עכלעוו ,תושֿפנ סקעז יד ןטלַאהוצסיוא ףיוא טעייטסעג טשינ ןבָאה

 -ירב ,עבָאב יד טשינ ןעוו .ךיק רעד טימ ןבוטש עדנילב ייווצ יד ןיא ןענוֿפעג
 .ןעגנַאגעגרעטנוא ייז ןטלָאװ ,יטרַאקעמ טעשזד

 םעד ןוֿפ זיוה סָאד ןצישַאב וצ ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה טעשזדירב עבָאב יד
 .ןוטעג סָאד טָאה יז זַא יו ,טסואוועג טשינ טָאה רענייק .רעגנֹוה ןוֿפ ףלָאװ
 סָאװ ,סמערוטש עלַא יד ייב .טדערעג טשינ טרָאװ ןייק לָאמ ןייק טָאה עבָאב יד
 ןוא סעירעטסיה ,ןלַאדנַאקס עלַא ייב ,זיוה םעד רעביא ןעגנַאגעגכרודַא ןענייז
 ןרױלרַאֿפ טשינ לָאמ ןייק יז טָאה ,ןבױהעגֿפױא טָאה ןוז .ריא סָאװ ,ןדלַאװעג
 -סױרַא זיא סָאװ ,רעגייטש ַא ףיוא טעברַא ריא ןוטעג טָאה יז ,טכיוועגכיילג ריא
 ןוֿפ רענייק זַא ,ךעלדנעטשרַאֿפבלעז ןוא ךעלריטַאנ יוזַא ריא ייב ןעמוקעג
 רעביא טרעדנואוועג טשינ ךיז טָאה עקידנסיורד יד ןוֿפ רעדָא ןשטנעמ-בוטש יד
 ןעמ .ךיק ןיא גנַאל ןבעל ץנַאג ריא טגנערברַאֿפ יטרַאקעמ עבָאב יד סָאװ ,םעד
 יד ףיוא ןציז רעדָא ,ריצַאּפש ַא ףיוא סַאג ןיא ןעזעג טשינ לָאמ ןייק יז טָאה
 עבָאב יד טָאה רעמוז ייס ,רעטניוו ייס ,ּפערט-רעייֿפ יד ןוֿפ ךעלּפערט ענרעזייא
 טָאה יז .ךיק רעד ןוֿפ לייט ַא ןעוועג זיא יז .ךיק ןיא ןענוֿפעג ךיז יטרַאקעמ
 .שעוו ןשַאו רעדָא רישעג ןשַאװ ,ןצוּפ ,ןבייר ,ןרעייש ,ןכָאק ןייא ןיא ןטלַאהעג
 ףיוא ןענַאטשעג יז זיא גָאט ןצנַאג ַא .קידייל ןסעזעג טשינ יז זיא טונימ ןייא ןייק
 : .סיֿפ יד

 קידנעטש יטרַאקעמ עבָאב יד טָאה ,קידייל יו ןייז טגעמעג עצילָאּפ יד טָאה
 יז ױזַא יו ,טסואוועג טשינ טָאה רענייק .גָאטימ ַא "ןריניבמָאקסיוא, טנָאקעג
 -ֿפױא טשינ רָאט ןַאמערָא ןַא זַא ,טסואוועג רעבָא טָאה יז .ןוטעג סָאד טָאה
 עטעֿפ יד ןוֿפ ןענעבנגּפָארַא יז טגעלֿפ ,לָאמ ַא ףיוא ּפָאט-ץלַאמש ןצנַאג םעד ןסע
 ןוא רעליימ עקירעגנוה יד ןוֿפ ןענעבנגּפָארַא ,ןסע ןקידגָאטנוז םעד ןוֿפ ,ןגָאטימ
 ואוו ,ךעלעקניוו עמייהעג טַאהעג טָאה יז .טיונ ןוֿפ גָאט ַא רַאֿפ סע ןטלַאהַאב
 לטניב ַא ,טשרואוו לקיטש ַא ,"ףיב-דנרָאקא לקיטש ַא ןטלַאהַאב ןטלַאהעג טָאה יז
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 סע זַא ,טניימעג טָאה ןעמ ןעוו ןוא .ןוורעסנָאק ךעלדנעק יירדייווצ ַא ,יטעגַאּפס
 ,םעד רעביא טלֿפײװצרַאֿפ ןעוועג זיא ןעמ ןוא ,בוטש ןיא ָאד טשינרָאג ןיוש זיא
 ןוֿפ ןעמוקמיײהַא טעװ רע ןעוו ,ןסע וצ ןיטרַאקעמ קירטעּפ ןבעג לָאז ןעמ סָאװ
 -עגמיײהַא זיא רע ןעוו ,ןענוֿפעג ךָאד יטרַאקעמ קירטעּפ טָאה -- ,טעברַא רעד
 -לַּפָאג עטױעײשעגּפָא טימ ,רעלעט עקידלקניֿפ טימ טיירגעג שיט םעד ,ןעמוק
 .רעסעמ

 -עגֿפױא טָאה ,בייל ןקיד ריא רעביא ץריש םענייר ,ןסייוו ַא טימ ,רעטומ יד
 -ומ רעד .םינּפ ןטיור ןסיורג ריא ףיוא לכיימש ןטיירב ַא .טימ ןוז םעד ןעמונ
 טָאה ןוא -- ,טימעג סבייל םעד טרעדלימעג ,קיזומ יוװ ,טָאה לכיימש סרעט
 ענייז ןוֿפ םענייא ןיא טּפַאכרַאֿפ ,טגײלעגֿפױא טכעלש יװ ןייז טגעמעג יטרַאקעמ
 ךעלטרָאװטנַארַאֿפ ,עטייוו ןוא עטנעָאנ ,ןעמעלַא טכַאמעג טָאה רע ןעוו ,ןלַאֿפנָא
 ,טציירעג יוװ ןייז טגעמעג יטרַאקעמ טָאה ןוא ; ןיילַא ךיז טשינ רָאנ ,לרוג ןייז רַאֿפ
 ךָאנרעד ןענַאק לָאז רע ידּכ ,ןרָאצ ןוא סעּכ ןייז ןזָאלוצסיױא סָאװ ףיוא קידנכוז
 םיא טָאה םיוק -- ,ןײֹרַא ןולַאס ןיא ןֿפױל ןוא לּפעט-עסַאק סָאד ןקידיילסיוא
 / טָאה ,ץריש רעסייו ריא ןוא לכיימש רעטייוב סרעטומ רעד טניישעגנגעקטנַא
 | ,טקיאורַאב ךיז רע

 םייב ןֿפור ןוז ריא טגעלֿפ יז --- ,יטרַאקעמ ,ריד רַאֿפ ךיא בָאה טנייה,
 בָאה טגייה -- ,דנַאלריא ןיא ןַאמ ריא ןֿפורעג לָאמַא טָאה יז יוװ ,ןעמָאנ-עילימַאֿפ
 טסָאה וד זַא ,סיוו ךיא .ביל טסָאה וד סָאװ ,לעיצעּפס סעפע ריד רַאֿפ ךיא
 ,?סיֿפָא ןיא גָאט ןרעווש ַא טַאהעג

 ,ןבירעגסיוא ּפעט יד ,ןשַאװעצ סעֿפעג סָאד טָאה יז ןעוו ,רעטעּפש טשרע
 יד ןעמונעג ךיז יז טָאה ,טלקניֿפעג טרָאד טָאה ץלַא זַא ,טקינירעגסיוא ךיק יד
 טֿפױקעג טלמונַא טָאה ןוז רעד סָאװ ,לוטשגיוו ןֿפױא ךיז ןצעזוצקעווַא טײהײרֿפ
 סנטצעל ןביוהעגנָא ןבָאה עכלעוו ,סיֿפ עדימ עריא ןעורוצּפָא ףיוא ,ריא רַאֿפ
 עבלַאה ַא יצ ,לטרעֿפ ַא לוטש ןֿפױא טגיוועג ךיז יז טָאה ױזַא .ןרעוו וצ ןלָאװשעג
 -- ,געט-טסַאֿפ יד ןיא בור'ס ----- ,יז טגעלֿפ לָאמ לייט ,ןייג ןֿפָאלש ןרַאֿפ העש
 ריא וורעזער ןיא ןטלַאהעג טָאה יז ואוו ,עצילָאּפ רעמייהעג רעד ןוֿפ ןעמענּפָארַא
 טָאה יז סָאװ ,רעריטרַאמ עקילייה יד ןוֿפ ןבעל םעד ןגעוו לכיב ַא ,עיזיווָארּפ
 ןטסרעמ םוצ .ןירעד ןקוקנײרַא ןוא ,םייח רעטלַא רעד ןוֿפ טכַארבעגטימ סע
 סָאװ ,סעּפע ןגעוו ןרעלק ןוא ,למירד ןיא בלַאה ,קידייל ןציז יז טגעלֿפ רעבָא
 םענעגנַאגרַאֿפ-טייו ריא ןגעוו רשֿפא --- ,סָאװ ןסיוו טנָאקעג טשינ טָאה רענייק
 סָאװ ,טֿפנוקוצ רעד ןיא ןבעל ןטנעָאנ םעד ןגעוו רעדָא ,דנַאלריא ןיא לָאמַא ןבעל
 רשֿפא רעדָא ,טלעוו רערעסעב רעד וצ ,ןיהַא ןייג וצ ןצרוק ןיא ךיז טכיר יז
 ,טשינרָאג ןגעוו

 -גייא ריא ןעוועג זיא לוטשגיוו ןֿפױא ןייג ןֿפָאלש ןרַאֿפ ןעור העש עבלַאה יד
 יד טָאה ,טורעג ןיוש ןבָאה עלַא ןעוו ,רעטעּפש טשרע .ןבעל ןיא דײרֿפ עקיצ
 -ריֿפַא ןשַאװעגמורַא טוג טַאהעג ךיז טָאה יז יו םעד ךָאנ ,יטרַאקעמ עבָאב
 -עגוצ טָאה ,טעב ריא ןענַאטשעג זיא סע ןכלעוו רעטניה ,גנַאהרָאֿפ םעד טקורעג
 עקילייה סָאד ךייה רעד ןיא ןעגנָאהעג זיא סע ואוו ,לקניוו םוצ טעב סָאד טריֿפ
 ךיילג סע ,טעב סָאד טלעטשעגֿפױא טָאה ,סוזעי דניק ןטימ ענָאדַאמ יד ,דליב
 לָאמסנעד טשרע --- ,ןייר ןענייז רעכעלייל יד ןוא ךעלכיצ יד יצ ,ןעזעג ,טכַאמעג
 דליב ןקילײה ןרַאֿפ טינקעגרעדינַא טייקירעווש טימ יטרַאקעמ עבָאב יד טָאה
 -וצ ,עילימַאֿפ ריא רַאֿפ ךָאנרעד ,דנַאלריא רַאֿפ טשרעוצ -- ןטעבעג טָאג ןוא
 ,טיוט ןגנירג ַא ןבָאה לָאז יז זַא ,ךיז רַאֿפ טצעל
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 :ןֿפלָאהעג סָאװ ּפַאנק טָאה רעטלַא רעד ןוֿפ גנואימַאב עצנַאג יד רעבָא
 ,זיוה םוצ ןעמוקעגוצ רעטנעענ ןוא רעטנעענ ץלַא זיא רעגנוה ןוֿפ ףלָאװ רעד
 ,ריט סיטרַאקעמ ףיוא סעּפַאל יד טימ ןצַארק ןייז טרעהעג ןיוש ךיז טָאה סע זיב

 ןֿפָארטעג טָאה סע טניז ןוא ,תוחוּכ יד ןוֿפ ןעמוקעג רָאג סנטצעל זיא רונש ריא
 ןטלגיזרַאֿפ ַא יו ןטלַאהעג סָאד טָאה ןעמ סָאװ ,ץרוטש-טולב רעד ריא טימ
 סָאװ ,ןעיינ ֹוצ רעדמעה םייהַא ןעמענ וצ טרעהעגֿפױא יז טָאה ,ןַאמ ריא ןוֿפ דוס
 טָאה יז סָאװ ,רעלָאד רַאּפ יד ,ּפַאש רָאטקַארטנָאק ַא ןוֿפ ןגירק ייז טגעלֿפ יז
 ,טקוקעגסיוא ,רעבירעד ,ןעמ טָאה ,טלעֿפעגסיױא ןבָאה ,ןעיינ ריא ןוֿפ טנידרַאֿפ
 ןוֿפ ץַאלּפ סרעטומ ריא ןעמענרעביא ןוא עיצַאקַאוו ריא ןקידנערַאֿפ לָאז ירעמ זַא
 .ןירעבעגטיורב ַא

 ,טעברַא ןגָארקעג טָאה ירעמ ואוו ,לעטשקרעוו רעשימייה רעד רעדָא ,ּפַאש רעד
 ךעלסעג'ןטייז יד ןוֿפ םענייא ןיא ,רעלעק ןגנַאל ןסיורג ַא ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה
 טָאה סע ואוו ,רעטנעצ םעד ןוֿפ טנעָאנ ,סַאג רעטסקיסיירד-ןוא-ריֿפ רעד םוּרַא

 7עג ךיז טָאה רעלעק רעד .עירטסודניא-לדָאנ יד ןרירטנעצנָאק ןבױהעגנָא ךיז
 ןרעגַאל ןוא טרעלכיײּפש טימ טױבַאב ןעוועג זיא סָאװ ,ףיוה ןסיורג ַא ןיא ןענוֿפ
 "רַאעג ןבָאה סָאװ ,טענַאמרוֿפ יד רַאֿפ ןענַארָאטסער עקיליב טימ ,הרוחס רַאֿפ
 ,לעגנַאמ ַא יוװ ןרָאװעג טצונַאב טלעמונַא זיא סָאװ ,רעלעק רעד ,ףיוה ןיא טעב

 רעד ןוא ךיור רעד סָאװ ,ןַארָאטסער ַאזַא םענייא רעטנוא ןענוֿפעג ךיז טָאה
 ןבָאה ,גָאט ןצנַאג םעד טרָאד ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,סגסע יד ןוֿפ קאמשעג
 רעלעק ןיא עגָאלדָאּפ רעד ןוֿפ סערַאּפש יד ןוא ןטלַאּפש יד ךרוד ןגָארטעג ךיז
 -סיױרַא זיא סָאװ ,רעטצנעֿפ ןטכַאמרַאֿפ ,ןדנילב ַא ץוחַא ,עיצַאליטנעוװ ןייק .ןײרַא
 -גָאט ןייק :סבעװניּפש טימ טבעװרַאֿפ קידנעטש ,טנַאװ רעטיוט ַא וצ ןעגנַאגעג
 ףיט-גנַאגנײרַא רענעֿפָא רעד ךרוד ןעגנורדעגניײרַא טָאה סע סָאװ ץוחַא ,טכיל
 .רעטניוו ןיא הרירק-טלעק רעד טימ ןוא רעמוז ןיא המימח רעד טימ ןעמַאזוצ
 -ּפָארַא ןענייז סָאװ ,ךעלּפמעל עשירטקעלע טימ ןעוועג ןטכױלַאב זיא רעלעק רעד
 יד ןעוו ,רעמוז .ץישַאב ןדעי ןָא עטעקַאנ ,עילעטס רעקירעדינ רעד ןוֿפ ןעגנָאהעג

 ןיא ןגָארטעגנײרַא ךיז טָאה ,סרעלכיײּפש יד ןוֿפ טנעוו יד טמערַאװעגנָא טָאה ץיה
 ןוא גנירעה ,זעק ןוֿפ ,שײלֿפ ןטרעגײלרַאֿפ ןוֿפ קנַאטשעג רעד ןיירַא רעלעק
 זיא ףיוה רעד .סרעלכיײּפש יד ןיא ןטלַאהעגֿפױא ךיז טָאה סָאװ ,גרַאװנסע רעדנַא

 סרעּפעלש עמערָא ןוא ץעק ןוא זיימ ,לַאֿפּפָא ןוא טסימ טימ ןֿפרָאװעגנָא ןעוועג
 ןענייז סָאװ ,סנטסַאק-טסימ ליֿפ יד ןיא ןרעטשינמורַא ןייא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה
 ,סרעלכייּפש יד ןוא ןּכיק-ןַארָאטסער יד ןוֿפ ןרָאװעג טלעטשעגסיױרַא

 ןייא ןיא ןטלַאהעג ,תורוחס טימ ענעדָאלעג ,רענעגעוו ןבָאה גָאט ןצנַאג ַא
 ,רעדער יד ןוֿפ שיורעג רעד .טרָאד ןוֿפ ןרָאֿפסױרַא ןוא ןיירַא ףיוח ןיא ןרָאֿפנײרַא
 -עג ךיז ןבָאה רעגערט יד ןוא סענַאמרוֿפ יד ןוֿפ יירשעג רעד ןוא רעדורעג דעד
 טָאה ּפעק יד רעביא ןקלַאב ןוֿפ .ןריט ענעֿפָא יד ךרוד ןיירַא רעלעק ןיא ןגָארט
 ,ןַארָאטסער ןיא ,ןביוא ןטָארטעג טָאה ןעמ סָאװ ,טָארט רעדעי טרעהעג ךיז

 -ינ ייר ַא טלעטשעגנײרַא ןַאּפשנירג לדנעמ טָאה רעלעק םעדי-טָא ןיא
 יד ,ןלָאצוצסיוא ףיוא טנעגַא-רעגניז ַא ןוֿפ ןעמונעג ייז טָאה רע סָאװ ,ןענישַאמ
 ןעמ ןעוו ,ןרירעּפָא ןענָאק ייז לָאז ןעמ זַא ,טכַאמעג ױזַא ןעוועג ןענייז ןענישַאמ
 טעװ ןַאּפשנירג לדנעמ ןענַאװ זיב רעבָא לייוורעד ; עירטקעלע טימ ךיוא ,ליוו
 ןענייז ,טעברַא גונעג ןגירק ןוא ּפַאש ןקיטכיר ַא ןלעטשוצנייא טלעג גונעג ןבָאה
 ,סיֿפ יד טימ ןרָאװעג ןבירטעג ייז
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 ןַא רעטנוא ערעדעי ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןענישַאמ"יינ ףלעווצ יד ייב
 ןענייז ,ןקלַאב ןקירעדינ ןוֿפ ןעגנָאהעגּפָארַא זיא סָאװ ,לּפמעל ןטעקַאנ ןשירטקעלצ
 זיא ירעמ סָאװ ,עשינעילַאטיא ,עשידיי ,עשירייא -- ,ךעלדיימ ףלעווצ ןסעזעג
 ,ןשיט עגנַאל ןענַאטשעג טרָאד ןענייז ,םעד ץוחַא .ייז ןוֿפ ענייא ןעוועג טציא
 יד טימ טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,?סרעשיניֿפ, סקעז ַא ןסעזעג ןענייז סע עכלעוו ייב
 ןוא דרעב עטרעדעֿפױַאֿפ טימ ןדיי שרעטלע ןוֿפ ןענַאטשַאב עלַא ןענייז ייז .טנעה
 -סערּפ יד ייב ןענַאטשעג ןענייז ,רעמינּפ עקיטעמוא טימ ,ערעגניי ייווצ ,תואיּפ
 -סערּפ עסייה יד ןבױהעגֿפױא ןבָאה סע סָאװ ,ערַאּפ ןיא טליהעגנייא ,רעטערב
 .סנּפַאל עטכיײֿפ רעביא טריֿפעג ,סנזייא

 ַא טימ ,רעקיסיירד יד ןיא דיי ַא ,ןַאּפשנירג לדנעמ ,ןיילַא סָאבעלַאב רעד
 טשינ זיא רע זַא ,ןעז ןלָאז עלַא זַא ,ןריושעג ױזַא רעבָא ,לדרעב ןריושעג-ץרוק
 ,ןריושעג ױזַא םיא ייב ןעוועג ןענייז ןֿפײלש יד ייב ןקע יד וליֿפַא -- ,חולג ןייק
 עטצרַאשעגֿפױרַא טימ ,עקלמרַאי ַא ןיא --- ,תואיּפ יװ ןקוקסיוא ןלָאז יז זַא
 ייב ןענַאטשעג זיא ,ןעז ןלָאז עלַא זַא ,תוֿפנּכ-הציצ ַא ןיא רעבָא רַאֿפרעד ,לברַא
 ענעריּפַאּפ טיול ,ץיצ גרעב עטגיײלעגנָא ןוֿפ ןטינשעגוצ טָאה ןוא שיט ןסיורג ַא
 עבלעז יד ןיא ,בייוו ןייז .סעקזולב ,סעצינדָאּפס ,ןצריש ,ךעלדיילק ,ןעמרָאֿפ
 ןלערַאק עטיור עשימייה טימ ,לדנטֿפַאק ןטכַאמעג-שימייה ַא ןיא ,רע סָאװ ןרָאי
 ,ןענישַאמ יד ןוֿפ בייהנָא םייב ןסעזעג זיא ,ןגיוא עשידיי עמורֿפ ןוא זדלַאה ןֿפױא
 ,ךעלדיימ יד ףיוא טסַאּפעגֿפױא יא ,ןישַאמ ַא ףיוא ןיילַא טיינעג יא ךיילגוצ טָאה
 ,הדמתהב ןטעברַא ןלָאז ייז זַא

 ןיא רעגיווש ַא ןוא ךעלרעדניק ייווצ טימ קלָאֿפ-רָאּפ סָאד טָאה טניואוועג
 / רעלעק ןגנַאל םעד ןוֿפ קע ןיא טמַאצעגּפָא טָאה ןעמ סָאװ ,ךעלביטש ייווצ יד
 ןעייג סָאװ ,רעטצנעֿפ עקיטכיל ייווצ עקיצנייא יד ןטינשעגּפָא טימרעד ןוא ---
 .ןַארָאטסער ןוֿפ ךעלּפערט יד רעטניה ,סַאג רעד וצ רעלעק ןוֿפ סיױרַא

 טשינ =- ,ןסע ןייק ןוֿפ ,ףָאלש ןייק ןוֿפ טסואוועג טשינ טָאה ןַאּפשנירג
 ,רעגיווש ןייז לָאמ טֿפָא טָאה ,טעברַאעג ןיילַא טָאה רע .בייוו ןייז טשינ ,רע
 ןיא טנַאּפשעגנײיא .ןעוועג טשינ ןענייז ייז ןיילק יװ ,רעדניק ענעגייא ענייז
 סָאװ ,ןדיי עמורֿפ טימ טנעקעג ךיז רע טָאה טײקמורֿפ ןייז ךרוד .טעברַא רעד
 -נייא ייז רע טָאה ,דיַאס-טסיא רעד ףיוא לוש ןייא ןיא םיא טימ טנוװַאדעג ןבָאה
 ײרֿפ ןוא קנַארֿפ החנמ ןענעװַאד ןענָאק ייז ןלעװ ּפַאש ןיא םיא ייב זַא ,טדערעג
 ןגָאז ןענָאק וליֿפַא ןלעװ ,ןעלּפַאק יד ןיא ןציז ןענָאק ןלעװ ,ןובשח ןייז ףיוא ---
 -סיוא טנָאקעג טשינ סָאד ןטלָאװ יז סָאװ ,טעברַא רעד ייב םיליהּת ךעלטיּפַאק
 ערעטלע רָאּפ ַא ןוֿפ טײקמורֿפ יד טצונעגסיוא טָאה רע ,ּפַאשדןָאינוי ַא ןיא ןריֿפ
 -טעברַא רעטנוא ,תוריכש-רעגנוה ףיוא ןיײרַא ּפַאש ןיא ךיז וצ ייז ןעמונעג ןוא ןדיי
 ןעמוקַאב טָאה רע ."םעטסיס-ץיוושג רעד ןָא טנָאמרעד ןבָאה סָאװ ,ןעגנוגנידַאב
 ןוֿפ טיונ יד סָאװ ,ךעלדיימ ענערַאֿפרעדמוא ,עגנוי ןיא טנעה:טעברַא עקיליב
 "טיורב ןרעוו וצ ןעמייה ערעייז ןוֿפ טקישעגסױרַא ירֿפ ייז טָאה ןרעטלע ערעייז
 ּפַאש ןָאינוי ַא וצ זַא ,טדערעגנייא ייז טָאה רע .תוחּפשמ ערעייז רַאֿפ סנירעבעג
 עסיורג ַא ןלָאצ ןזומ ייז ןלעװ ,ָאי וליֿפַא ביוא ןוא ,ןזָאלוצ טשינ ייז ןעמ טעוו
 ,טלעג-טירטנייא עמוס

 וצ בייוו ןייז טצעזעג טָאה יז טימ טייז-ייב-טייז טעברַאעג ןײלַא טָאה רע
 ַא יװ ןײלַא ךיז ןזייו ךרוד טעברַא רעד וצ ייז טגָאיעגנָא ןוא ,ןישַאמ-יינ רעד
 טיירגעגוצ ןוא גָאטרַאֿפ ןענַאטשעגֿפױא זיא רע .הכאלמ-לעב ןלענש ַא ןוֿפ רעטסומ
 -- ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב ןסעזעג זיא רע ;רעטעברַא יד רַאֿפ ןטינשוצ יד
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 רעטעברַא יד סָאװ ,טקיטרַאֿפעגסױרַא ןוא --- ,לָאמ טֿפַא רעגיווש ןייז ,בייוו ןייז ,רע
 טונימ ןייא ןייק ןענוגרַאֿפ טשינ ךיז טָאה רע .ןקידנערַאֿפ וצ ןזיוװַאב טשינ ןבָאה
 רעגיווש יד סָאװ ,ץכעקעג לֿפעל סָאד טּפַאכעגנײרַא טָאה ,טעברַא רעד ייב ורּפָא
 ,גנילש עסיורג טימ סע טּפַאכעגנײרַא ,שיט-דיינשוצ םוצ ןגָארטעגוצ םיא טָאה
 ןעמענ ךיז ייז ןענָאק יוזַא יו : רעטעברַא יד גנונָאמ ַא ןוא רעטסומ ַא ןבעג וצ ידּכ
 ןוֿפ טגָאי ןוא ךיז טלייא ןיילַא סָאבעלַאב רעד ןעוו ,טייקיאור ןיא ןסע וצ טייצ
 ?סױרַא המשנ יד ךיז

 ,ןטעברַא ןיײרַא ּפַאש ןיא ןעמוקעג ירֿפ ץנַאג גָאטנָאמ ַא ןיא זיא ירעמ ןעוו
 : לכיימש ןטיירב ַא טימ ןעמונעגֿפױא יז ןַאּפשנירג טָאה

 .עילימַאֿפ ןייד ןֿפלעה טסליװ --- ,טגָאזעג רע טָאה --- ,לדיימ טוג ַא טסיב --
 .טעברַא-קיטש ,םייה רעד ןיא זדנוא רַאֿפ טעברַאעג טָאה יז ,עמַאמ ןייד ןעק ךיא
 .סע טוט ןעמ יוװ ןזייוו ריד טעװ ןעמ .ָאד-טָא ךיז ץעז ,םוק ,לדיימ ,םוק

 רעד ןיא ייז ןכערבוצנייאק טנעה עיור רַאֿפ םעטסיס ןייז טַאהעג טָאה רע
 ערעטלע ,ךעלדיימ עטינעג ייווצ ןשיווצ ןירעמ טצעזעגקעוַא טָאה רע ,?טעברַא
 -ןישַאמ םעד ףיוא ןטערט קנילֿפ טנָאקעג ןבָאה עכלעוו ,ּפַאש ןיא סנירָאטעברַא
 עטייווצ יד ןבעגעג ןוא --- לדיילק ןוֿפ טייז ןייא טיינעג טָאה יז ןוֿפ ענייא .לטערב
 ידּכ ,ןרעוו קיטרַאֿפ ךיילגוצ טזומעג ןבָאה ןטייז עדייב יד .ןעיינ וצ ןירעמ טייז
 -עּפשרַאֿפ ךיז טָאה ירעמ ביוא .רעטירד ַא לדיילק סָאד ?ןשיניֿפוצסיױא; ןבעג וצ
 קיטרַאֿפ טעװ יז זיב ןטרַאװ ,קידייל ןציז ןביילב טזומעג ייווצ יד ןבָאה ,טקיט
 | .ןרעוו

 סע זיא רָאנ בױהנָא ןיא .ןענרעלסיוא ךיז טסעוװ ,ןענרעלסיוא ךיז טסעוו--
 -רַאֿפ רעד טגָאזעג ןַאּפשנירג טָאה -- ,ןעניואוועגוצ ךיז טסעוװ .רעווש לסיב ַא
 "עג טשינ ךעלסיֿפ עריא טימ טָאה עכלעוו ,ןירעמ רענערָאװעג-טיור ,רעטמעש
 ,ייווצ ערעדנַא יד יו ןישַאמ יד לענש ױזַא ןגָאי טנָאק

 רָאֿפ ןרָאװעג טיור ןענייז ןקַאב עריא ,סייווש טימ ןרָאװעג ןסָאגַאב זיא ירעמ
 וצ םייה רעד ןוֿפ ןעוועג טניואוועג ןענייז סיֿפ עריא שטָאכ ןוא ,טייקידוועמעש
 ףייטש טציא רעבָא ייז ןענייז ,ָאּפמעט ןדניוושעג ַא ןיא ןישַאמ-יינ יד ןביירט
 סָאבעלַאב רעד .םעדעֿפ יד טרעטנָאלּפרַאֿפ ןוא -- ןרױלרַאֿפ ךיז טָאה יז ,ןרָאװעג
 : ריא וצ דלודעג ןזיװעגסױרַא וליֿפַא טָאה רעבָא

 יי !טיא וד לוי !טיא וד לוי --
 ןיא ,ָאּפמעט ןדניוושעג םעד ןטלַאהעגנָא טָאה יז ,ָאי ,ןוטעג סע טָאה יז ןוא

 .ךעלדיימ ערעדנַא יד ןוֿפ ןענַאטשעגּפָא טשינ
 .לדיימ גולק ַא טסיב ?טסנָאק וד זַא ,ןיוש טסעז --

 "ךיינשוצ םוצ ןעגנַאגעגקירוצ זיא ןוא טזָאלרַאֿפ יז טָאה סָאבעלַאב רעד
 | .שיט

 ייוצ יד ןענייז ,ןישַאמ-יינ סירעמ טזָאלרַאֿפ סָאבעלַאב רעד טָאה םיוק רָאנ
 ןעוועג ןיוש זיא יז .ןירעמ ןוֿפ טייקלענש ןיא ןענַאטשעגּפָא ךעלדיימ ערעדנַא
 ןיא ןטלַאהעג ךָאנ ןבָאה ייווצ ערעדנַא יד ןעוו ,טעברַא לקיטש ריא טימ קיטרַאֿפ
 ןגיוא עצרַאװש עקיטכיל רָאּפ ַא ןוֿפ קנואוו ַא ןעמוקַאב יז טָאה דלַאב ,ןּפעטש
 ןעקשוש ליטש ַא ןוא ,טייז רעטכעד רעד ףיוא ןסעזעג זיא סָאװ ,לדיימ רעד ןוֿפ
 | | : רעיוא ריא ןיא טגנַאלרעד טָאה

 | !לריוג ,יזיא טיא קיעט --
 עריא ןוֿפ לכיימש ַא טימ טרעֿפטנעעגּפָא ריא ןוא -- ןענַאטשרַאֿפ טָאה ירעמ

 | .ןגיוא עקיטכיל עצרַאװש ענעגייא
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 ,רעגנירג ךס ַא ןעמוקעגנָא טציא ריא ןיוש זיא ןישַאמ רעד ןוֿפ ָאּפמעט רעד
 ,םייה רעד ןיא ןָאט סע טגעלֿפ יז יו ױזַא ,ךעלריטַאנ --

 טָאה ּפָאק ןרעביא :טנעה יד ךיוא ױזַא ,ןרָאװעג דימ ריא ןענייז סיֿפ יד
 זדלַאה ןיא ; ןביוא ןַארָאטסער םעד ןיא סיֿפ ןוֿפ ןטערט ערעווש סָאד טרעמַאהעג
 ךיז טָאה סָאװ ,סטעֿפ-"בלח ןקידעצלעמש ןוֿפ תוחיר עלַא טקיטשעג ריא ןבָאה
 רעבָא טָאה יז .ןַארָאטסער ןבלעז םעד ןיא שיורעג ןוא דַאשט טימ טלגערּפעג
 יא ןעניואוועגוצ ךיז ןביוהעגנָא יז טָאה ךעלסיבוצ ,טעברַא יד טזָאלעגּפָא טשינ
 יז זיב ,ןַארָאטסער ןוֿפ תוחיר יד וצ יא ,ּפָאק ןרעביא טירט ןוֿפ ןרעמַאה םוצ
 ?שטנָאל; ןוֿפ טייצ יד טכיירגרעד טָאה

 ,ֿפַאש ןיא *שטנָאלק ןוֿפ טייצ רעד ןיא ןבילבעגרעביא ןענייז ןדיי עטלַא יד
 "טַאלּפ ַא ןענוֿפעג ןבָאה ייז ןוֿפ לייט ַא ואוו ,ףיוה ןיא סױרַא ןענייז ךעלדיימ יד
 "סע ןַא רַאֿפ טצונעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןגָאװ ןקידנעייטש-קידייל ַא ןוֿפ עמרָאֿפ
 -ָאמ יד טימ ןליטש וצ טיטעּפַא ןטנידרַאֿפ-רשּכ ,םענערָאװעג ףייר רעייז ידּכ שיט
 ןבָאה סעמַאמ יד סָאװ ,ריּפַאּפ -גנוטייצ ןיא טלקיוועגנייא ,סעשטיוודנעס ערעג
 ןבעגעגטימ  ייז

 טכַאמעג טכערוצ ּפַאש ןיא *שטנָאלק ןטשרע ןרַאֿפ טָאה יטרַאקעמ עבָאב יד
 טרָאּפשעגּפָא טַאהעג טָאה יז סָאװ ,שטיוודנעס-"ףיב-דנרָאק; ןלעיצעּפס ַא ןירעמ
 ביל סע טָאה ירעמ יוװ ,"זענָאיעמ, טימ טרימשַאב ,גָאטימ ןקידגָאטנוז םעד ןוֿפ
 רעכיילג סע טָאה ירעמ סָאװ ,עֿפָאק ףיוא לקינ ַא ןבעגעג ךיוא ריא טָאה יז ,טַאהעג
 ,םירק-זייא ףיוא ןבעגסיוא טלָאװעג

 טעברַא רעד ייב ריא טָאה עכלעוו ,לדיימ סָאד זיא ,ּפַאש ןוֿפ קידנעײגסיױרַא
 ,ריא וצ ןעמוקעגוצ --- 7! יזיא טיא קיעט; -- ,קנואוו ַא ןבעגעג

 ןירעמ טגערֿפעג יז טָאה -- ?ָאד עדמערֿפ ַא --
 .רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ןוֿפ ןיב ךיא --
 ?ןעמוקענּפָארַא טרָאד ןוֿפ שזַא --
 ,טעברַא רעטומ ןיימ ןבעג טגעלֿפ רע ,סָאבעלַאב םעד ןענעק רימ --
 ,ּפַאש-ןָאינוי ןייק טשינ זיא סע ,טסייוו וד --
 ואוו ,ּפַאש רעטשרע רעד זיא סָאד ,ןֿפלעה טנָאקעג טשינ ךיז בָאה ךיא --

 .רעלָאד רָאּפ יד ןיא זדנוא ייב ךיז טקיטיונ ןעמ .טעברַא ןעמוקַאב בָאה ךיא
 ,לָאטיּפש ןיא שדוח ןטייוצ םעד ןינש זיא רעטָאֿפ ןיימ ,ךיוא זדנוא ייב --

 .ןגָאמ ןטימ ןָאט וצ טָאה סָאװ ,סעּפע .עיצַארעּפָא ןַא ףרַאדַאב רע זַא ,ןגָאז ייז
 זומ ,םעד ץוחַא .טעברַא ןעמוקַאב וצ ךעלגעממוא ,ּפַאש-ןָאינוי א טכוזעג בָאה ךיא
 ייז ,עמורֿפ רעייז ןענייז ןרעטלע עניימ ןוא ,תבש ןטעברַא ּפַאשןָאינוי ןיא ןעמ
 ןטעברַא טשינ ןוא ןענידרַאֿפ רעקינייו לָאז ךיא זַא ,רעכיילג זיא סע זַא ,ןגָאז
 ,לייוורעד ףיוא רָאנ זיא סע ? ןָאט ךיא ןָאק סָאװ .ָאד ךיא טעברַא רַאֿפרעד .תבש םוא
 עגנוי ןוא ןדיי עטלַא ,רעטעברַא ענערַאֿפרעדמוא סיוא טצונ סָאבעלַאב רעד
 זיא יװ .ּפַאש םעד ןריזינַאגרָא לָאז ןָאינוי יד זַא ,ןעז ןֿפרַאדַאב רימ .ךעלדיימ
 ? ןעמָאנ ןייד

 | ,יטרַאקעמ ירעמ --
 ךיז ןומ ,רעטעברַא ,רימ ,ירעמ ,עז ,ץישֿפיל ַארַאס זיא ןעמָאנ ןיימ --

 ןענייז לייט ,ךעלדיימ ערעדנַא יד טימ טדערעג ןיוש בָאה ךיא .ןעמַאזוצ ןטלַאה
 ?זדנוא טימ ןייז טסעוװ וד .ארומ ןבָאה ערעדנַא ,קיליוװ

 ! סיוועג --
 ןיימ רַאֿפ ןבָאה .טלָאװעג ךיד טלָאװ ךיא ,טסייוו וד .ירעמ ,ןייֿפ רעייז --

 .טניירֿפ
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 ןטֿפָאהַאב ךיז ןבָאה ןגיוא ערעייז ,טגָאזעג ירעמ טָאה -- ? טשינ סָאװרַאֿפ --
 .טכַאלעצ ךיז ןבָאה ךעלדיימ עדייב ןוא -- עביל ןוא גנוקידנעטשרַאֿפ ןיא

 ןוֿפ גָאט ןטשרע םעד טכַאמעג רעגנירג ןירעמ טָאה טַײקכעלטנײרֿפ סַארַאס
 .רעווש ױזַא ןעזעגסיוא ריא טָאה סָאװ ,ןבעל-רעטעברַא םעד ןוֿפ ,ןבעליּפַאש ריא
 םיוק רעבָא ,ןקור ןקידגָאטיײװ ַא ןוא סיֿפ עֿפײטש עקיטָארד טָאהעג עקַאט טָאה יז
 ריא ןגָאװקעגקירוצ יז טָאה ,טֿפול רעײרוֿפ רעד ףיוא ןעמוקעגסױרַא רָאנ יז זיא
 ,טײקשיטסַאלע עכעלטנגוי

 .רעלעט יד טלקניֿפעג שיט-ךיק סעבָאב רעד ףיוא ןיוש ןבָאה םייה רעד ןיא
 טימ רעדורעג סיורג ַא טכַאמעגנָא טָאה סָאװ ,טכָאקעג סעּפע ךיז טָאה ךיק ןיא
 טקעדעגוצ טָאה סָאװ ,ץרַאּפ רעטכידעג ַא טימ טצעזעגסױרַא ןוא ןשייר ןוא ןדיז ןייז
 סטוג סעּפע טיירג עבָאב יד זַא ,ןבעגעג ןטיוו וצ טָאה סָאד .ןצנַאג ןיא עבָאב יד
 ,ןסע םוצ

 ,לכיימש ןקידנטעב-הליחמ םעד טימ ןירעמ ןעמונעגֿפױא טָאה רעטומ יד
 עריא ףיוא ןזיוועג ךיז ןבָאה ןקעלֿפ עטיור יד טניז טֿפַאשעגניײא ךיז טָאה יז סָאװ
 -סױרַא ןביױהעגנָא טָאה זדלַאה םעניד ריא ןיא ּפָאנק רעד ןוא ןקַאב ענעלַאֿפעגניײא
 ןֹוא ןטיונ עלַא טימ טליֿפעגנָא ,םעלַאב רעיולב רענעלָאװשעג ַא יװ ןצרַאטש
 ,בצמ ריא ןוֿפ תורצ

 : ? ּפַאש ןיא ,דניק ןיימ ,ןעגנַאגעג ריד זיא יוװ ,ונ --
 ,לכיימש ַא טימ טרעֿפטנעעג ירעמ טָאה --- ,טיארלָא --
 ייב ןירעטסירּפ ַא יו ,ךיק ןיא טקיטֿפעשַאב ןעוועג זיא יז שטָאכ ,עבָאב יד

 ןעגנַאגעגֿפױא זיא סָאװ ,ערַאּפ ןקלָאװ םעד ןוֿפ ןעמוקעגסיױרַא זיא ,חבזמ ריא
 "וצ ,טנַאה רעד ייב ןירעמ ןעמונעג ,טרָאװ ןייק ןגָאז וצ טשינ ,טָאה ,ּפעט יד ןוֿפ
 ריא ןזיוװעגנָא ,לכיטנַאה ןייר ַא ריא ןֿפרָאװעגוצ ,ןַארק-רעסַאװ םוצ יז טריֿפעג
 "עגקירוצ זיא ןוא ,ןשַאװמורַא ךיז לָאז יז זַא ,רעגניֿפ ןטימ --- טייהרעמוטש --
 .ּפעט עריא וצ ןעגנַאג

 : טדערעגסױרַא יז טָאה סױרַא ךיק רעד ןוֿפ טשרע
 ,ּפַאש ןוֿפ םייהַא טמוק יז ןעוו ,טוט ןירעטעברַא ןַא סָאװ ,ךַאז עטשרע יד --

 .ךיז ןשַאװמורַא זיא
 -ףלעווצ סירעמ -- ,רעדניק ערעדנַא יד ןעמוקעגֿפױרַא ןענייז סַאג רעד ןוֿפ

 ןבילקעג טָאה רע סָאװ ,גרַאװנזיײא קַאז ןלוֿפ ַא טימ ,ימישזד ,רעדורב רעקירעי
 ,ןגילעז סע ןֿפױקרַאֿפ וצ -- רעוויר-טסיא ןוֿפ ןֿפױה ענעֿפרָאװרַאֿפ יד םורַא
 טָאה עכלעוו ,רעטסעווש ערעגניי יד ,עיווליס ןוא ,ןזייא ןטלַא ןוֿפ רעלדנעה םעד
 טלגנירעגמורַא ןירעמ ןבָאה עלַא ,גרַאוװנזיײא סָאד ןבײלקֿפױנוצ ןימישזד ןֿפלָאהעג
 ,ןעמוקעגקירוצ געוו ןטייוו ַא ןוֿפ טלָאװ יז ךיילג ,דײרֿפ טימ

 ,טייקיריגיינ טימ טגערֿפעג עלַא יז ןבָאה --- ?ןעוועג סע זיא יו --
 ,ץרוק טרעֿפטנעעגּפָא רעדיוו ירעמ טָאה -- ,טיַארלָא --
 טָאה -- ,ןזיא רעקיטש ןביילק ןֿפלָאהעג ןעוועג רעסעב רימ טסלָאװ --

 ,ּפַאש ןיא טכַאמעג טסָאה וד יװ רעמ טכַאמעג וטסלָאװ --- ,טגָאזעג ימישזד
 "סיוא םעד טּפַאכעג טָאה ,ערַאּפ רעד ןוֿפ ןעמוקעגסױרַא רעדיוו זיא עבָאב יד

 טָאה ןוא ,רעטייווצ רעד טימ -- ןעיווליס ,טנַאה ןייא טימ ןימישזד ןטרימשעג
 --- ןַארק-רעסַאװ םוצ טּפעלשעגוצ ,טרָאװ ןייק ןגָאז וצ טשינ ,ןירעמ רעירֿפ יו ,ייז
 ,ּפעט יד וצ ןעגנַאגעגקירוצ זיא ןוא

 -רעביא ןעוועג ךָאנ רעבָא זיא סע ,טוג ןוא ןייֿפ ,קיטרַאֿפ ןעוועג זיא גנידצלַא
 ןוֿפ ץרַאה ןכַאװש ןֿפױא ןגעלעג רעווש זיא סָאװ ,גרַאב ןסיורג ןייא ןעמוקוצ
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 ןעוועג זיא סָאד ןוא --- ,ןײלַא ןירעמ ןוא עבָאב יד טקירדעג טָאה ,רעטומ סירעמ
 !ּפַאש ןיא גָאט ןטשרע סירעמ ןעמענֿפױא רעטָאֿפ רעד טעװ ױזַא יו .רעטָאֿפ רעד

 ןיוש זיא סָאװ ,ךַארק ַא טימ טנֿפעעג דלַאב עקַאט ךיז טָאה ריט יד ןוא
 ,טמיטשעג טכעלש זיא יטרַאקעמ קירטעּפ זַא ,גָאזנָא ןַא ןעוועג

 .ןרָאװעג ליטש לָאמ ַא טימ זיא ץלַא
 .שקָאל ַא יװ ,רעלָאמש ַא ,רעניד ַא ,רעכיוה ַא ןעוועג זיא יטרַאקעמ קירטעּפ

 -- רָאה יד ןוא ,עקירעיורט ןוא עקידרעסַאװ ,עיולב ןעוועג ןענייז ןגיוא ענייז
 ,ךעלעצנָאװ עניילק רָאּפ ַא ןגיוצרעד טָאה רע .ןגיוא יד יװ טלַאק ןוא ךעלניורב
 ַא ;ןקַאב עגנַאל ןוא ןרעטש רעכיוה ַא ,טיירדעג ןעוועג ןקע יד ייב ןענייז סָאװ
 ןוא זדלַאה רעכיוה ַא ,עבמָאג עגנַאל ַא ;זָאנ עניד עטצינשעג ךיילג ,עגנַאל
 סָאד רָאנ .קירעיורט ןוא ףייטש ,גנַאל ןעוועג םיא ןיא זיא ץלַא -- ,טנעה עגנַאל
 רעבָא רַאֿפרעד ,ןיד ןוא לָאמש ןעוועג זיא ,ךעלעצנָאװ יד טימ טלעטשרַאֿפ ,ליומ
 ,טייקירעיורט עשירעכערבצרַאה ַא ךיז ןיא ןבָארגעגנײא טַאהעג סע טָאה

 ,גוצנָא םענעגָארטעגּפָא ךעלשּפיה ,ןטלטסעקעג ַא ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג זיא רע
 "עג ךיז טָאה סע ןואןסערּפ ןקילָאמ-ליֿפ סעבָאב רעד ןוֿפ טצנַאלגעג טָאה סָאװ
 זיא סָאװ ,טיוה עטייווצ ןייז זיא גוצנָא רעטסערּפעגסיױא ,רעֿפײטש רעד זַא ,טכַאד
 לסיב ַא זיא םעד תמחמ .לעֿפ ַא יו רעּפרעק ןייז ףיוא רוטַאנ רעד ןוֿפ ןסקַאוועג
 רעד ןיא ןבילבעג .קָאר םעד ןָאטעגסיױא טָאה רע ןעוו .,ןעוועג ךעלרעדנואוו
 ךָאנ ,רָאה עניורב יד טמעקרַאֿפ ךיז טָאה ,ןשַאװעג ךיז רע טָאה ,דמעה רעזיולב
 .רעדניק יד ןוא בייוו סָאד ןסירגַאב רעדָא טרָאװ ןייק ןדיירוצסיוא טשינ ץלַא
 יד .רעגניֿפ ץיּפש יד ףיוא ןעגנַאגעגמוא ןענייז עלַא ,ליטש ןרָאװעג ןענייז עלַא
 ןטלַאהעג טָאה ימישזד ןוא -- שיט םייב טצעזעגסיוא ןעוועג ןיוש ןענייז רעדניק
 .ןעיווליס ןוא ןירעמ וצ ןגיוא ןכַאמ ןייא ןיא

 רָאה יד טמעקעג ךיז ןוא ןשַאוװעג ךיז טָאה יטרַאקעמ סָאװ ,טייצ עצנַאג יד
 טגנַאלרעד םיא טָאה ןוא םיא ןבעל ןענַאטשעג בייוו סָאד זיא ,עלעגיּפש ןרַאֿפ
 עריא רָאנ ,טרָאװ ןייק טדערעגסיוא טשינ טָאה יז .עלעמעק סָאד ,ךוטנַאה םעד
 | .טדערעג ןבָאה ןגיוא

 רילָאק ןבלעז םעד ןוֿפ ,סירעמ יו עבלעז יד ןעוועג ןענייז ןגיוא סרעטומ רעד
 עכלעוו ,ךַארּפש-ןגיױא ןַא טימ ןדייר טנָאקעג ןבָאה ייז ,רעײֿפ ןבלעז םעד ןוא
 רעצנַאג ריא .ץרַאה סנשטנעמ ןיא ,טכיל םערַאװ ַא יװ .,ןעגנורדעגניײרַא זיא
 ןבָאה ייז שטָאכ ןוא -- ,ןגיוא עריא ןיא טעבעגנייא ןגעלעג זיא לזמ רעמערָא
 ןוא קילב ןקידנעלכיימש-קידנענייוו ַא טימ .טנייוועג ךָאד ייז ןבָאה ,טלכיימשעג
 -ַאב ךיז לָאז רע זַא ,ןטענעג ךיז ןוא ןַאמ ןֿפױא טקוקעג יז טָאה ליומ טמעלקרַאֿפ

 טָאה קילב סבייוו ןייז .ןסע סָאד ןרעטשעצ טשינ ןוא סעּכ םעד ןזָאלּפָא ,ןקיאור
 ,טסואוועג ָאי טָאה רע .ןוורענ עטרעטישעצ סיטרַאקעמ טציירעג רעמ ךָאנ רעבָא
 ,סע טָאה רע .טסואוועג טשינ ןוא ,ּפַאש ןיא ןטעברַא ןעגנַאגעג זיא ירעמ זַא
 -ָאק ַא טליּפשעג טָאה עילימַאֿפ יד ןוא ,ןסיוו טלָאװעג טשינ ,לַאֿפ ןדעי ןיא
 ןוֿפ ןטלַאהַאבסיוא ןוא ,ןליּפש טזומעג לָאמ טֿפָא טָאה יז יװ ,םיא רַאֿפ עידעמ
 . טָאה רע שטָאכ ,ןירַא ּפַאש ןיא ןעגנַאגעג זיא ירעמ זַא ,טקַאֿפ םצע םעד םיא
 רעבָא רע טָאה ,ליואוו דעייז ןוֿפרעד טסואוועג ןוא ןעגנוטײרַאברָאֿפ עלַא ןעזעג
 טשינ המּכסה ןייז וצרעד טָאה רע לייוו ,ןוֿפרעד ןסיוו טלָאװעג טשינ לעיציֿפָא
 .ןבעגעג

 ךיז קידנעײרדֿפױא טגערֿפעג יטרַאקעמ טָאה -- ? רימ ףיוא וטסצָאלג סָאװ ---
 .ךעלעצנָאװ יד
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 -רעֿפטנערַאֿפ ַא טימ בייוו סָאד טגָאזעג טָאה -- ,ריד ףיוא טשינ קוק ךיא --
 .עלעכיימש

 ,יטרַאקעמ ,סע זיא ָאד ,ּפוז רעלעט ןסייה ַא זיא ,טציא ףרַאדַאב רע סָאװ --
 ןוא ּפָאט ןקידעכָאק םעד ןגָארטעגוצ ןוא יטרַאקעמ עבָאב יד טגָאזעג טָאה --
 .שיט םייב ץַאלּפ סיטרַאקעמ ףיוא טלעטשעגקעװַא םיא

 ,טמעלקרַאֿפ ,קידנגייווש ,קיאור ןעמונעג ןוא טצעזעגקעווַא ךיז טָאה יטרַאקעמ
 יד ךרוד טֿפול טּפעש רע יו טרעהעג טָאה ןעמ זַא ױזַא ,ןּפיל עטריצרַאֿפ טימ
 .עילימַאֿפ רעד רַאֿפ ּפוז רעלעט יד ןליֿפנָא ,רעכעלזָאנ

 טָאה ,ןסע ןרַאֿפ שיט סיטרַאקעמ ייב טגָאזעג טרעוו סָאװ ,הליֿפּת עליטש יד
 עשירטקעלע ןַא יו ,טָאה יטרַאקעמ סָאװ ,טייקשיזעוורענ יד ןזָאלעגכָאנ לסיב ַא
 ןבָאה רעדניק יד .טייקכעלנעזרעּפ רענעגױצעגנָא ןייז ןוֿפ טקישעגסױרַא ,ָאמַאניד
 יד ןשיווצ רָאֿפ טמוק סע סָאװ ,טקרעמַאב טשינ ןוא --- טיטעּפַא טימ ןסעגעג
 ץוחַא ,טײצלָאמ ןוֿפ טייצ רעצנַאג רעד ךרוד רעטומ ןוא רעטָאֿפ רעייז ןוֿפ ןקילב
 .ןירעמ

 יז ,ןַאמ ריא ןוֿפ ןגיוא יד ןעמונעגּפָארַא טשינ טָאה יטרַאקעמ ןירעטעק
 ענייז ןוֿפ ןעלסייו יד ןיא ךיז ןזייווַאב סָאװ ,ןקעלֿפ עלעג יד טנעקעג טָאה
 םורַא םיא ייב טײרּפשעגסױא ךיוא ךיז ןקעלֿפ עלעג יד ןבָאה טציא .רעדלעֿפ-ןגױא
 ןקעלֿפ עלעג יד טגירק רע זַא ,טסואוועג טָאה יז .רעכעל-ןגיוא יד ןוֿפ ןדנַאר יד
 רקיע רעד ,גנוגערֿפױא רעדעי ךָאנ סע טמוקַאב רע סָאװ ,סוגסױא-לַאג םעד ןוֿפ
 ,טייקרעטיב עצנַאג יד טליֿפעג טָאה יז .קנורט ןקירעביא ןַא טמענ רע ןעוו --
 ןקיש ןירעמ טשינ ןָאק רע סָאװ ,םעד ןוֿפ ץרַאה ןייז ןיא טלמַאזעגנָא זיא סָאװ
 ןעגנערבסירַא טשינ סע לי ןוא ךיז ןיא סָאד טעשזירג רע ,לוקס'יַאה ןיא
 ןעמָארטש יװ ןענייז ןקילב עריא ןוא --- ןדייל ןייז רַאֿפ םיא ףיוא תונמחר טָאה יז
 טקיש יז סָאװ ,ליֿפעג-תונמחר ןעמָארטש ,רעטרעוו-טסיירט ןעמָארטש ,טעבעג
 ,םיא וצ ןגיוא עמערַאװ עריא ןוֿפ

 ,עגָארֿפ יד לָאמ ַא ךָאנ ריא טלעטש רע ןוא םיא ןריוורענעד ןקילב סבייוו ןייז
 | :גנוגערֿפױא טימ ןיוש לָאמ סָאד רעבָא

 ? רימ ףיוא וטסצָאלג סָאװ ---
 ,דמעה ןייד ןוֿפ רענלָאק ןֿפױא רָא קוק ךיא .ריד ףיוא טשינ ץָאלג ךיא --

 ,קירטעּפ ,גָאװ טסרילרַאֿפ וד .סיורג וצ רעדיוװ זיא רע
 יטרַאקעמ עבָאב יד טָאה -- ,ןסע ןייא ןיא ךיז טלַאה שטנעמ ַא זַא --

 ,סױרַא רעלעט ריא ןוֿפ ןֿפרָאװעגוצ
 קילב ַא ןֿפרָאװעג ןוא רעלעט םעד ךיז ןוֿפ ּפָא קור ַא ןבעגעג טָאה יטרַאקעמ

 ריא רַאֿפ טָאה רע סָאװ ,רעטומ רעד וצ טשינ -- ןגיוא עטלַאק ענייז סיוא
 ,ןירעטעק רעטקירדעצ רעד וצ רָאנ ,טַאהעג ארומ

 טקישעג יז ןוא לוקסייַאה ןוֿפ ןירעמ ןעמונעגּפָא טסָאה ,ץלַא ןוֿפ סייוו ךיא --
 -עג ךיילג יז טסָאה .טונימ ןייק ןרױלרַאֿפ טשינ טסָאה .ןירַא ּפַאש ןיא ןדיי םוצ
 .ּפַאש ןיא ןדיי םוצ טֿפַאלקשרַאֿפ ןוא ןעמונ

 ,טלָאװעג טשינ טָאה עמַאמ יד .ןיהַא טקישעג טשינ ךימ טָאה עמַאמ יד --
 ןענוֿפעג בָאה ןוא ןעגנַאגעג ןילַא ןיב ךיא ,ןירַא ּפַאש ןיא ןייג לָאז ךיא זַא
 .ןדערוצנגעקטנַא רעטָאֿפ םעד טגעוורעד ךיז ירעמ טָאה -- ,טעברַא

 ,ןדיי ייב דיומ-טסניד ַא ןייז וצ ביל טסָאה וד זַא ,סייוו ךיא --
 ,עיֿפַארגָאנעטס ןענרעל ךיז ןוא לוש-טנוװָא ןיא ןייג טעוװ ירעמ ,קירטעּפ --

 .ךעלדיימ ךס ַא ןעוט סע יװ
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 טעװ יז סָאװ ,םעד טימ ןקידנע טעװ יז ?לוש-טנווָא ןיא ןייג טעװ יז --
 סיטרַאקעמ ןוֿפ ,ריא ןוֿפ ןכַאמ וטסליוװ סָאד טָא .ןדיי ייב סעגָאלדָאּפ ןשַאו
 ? לקינייא

 ? ריא ןוֿפ ןכַאמ סע ליוו ךיא ---
 ןָא -- ןדיי םוצ ןײרַא ּפַאש ןיא טקישעג יז וטסָאה סָאװרַאֿפ !וד ,ָאי --

 ? ןסיוו ןיימ

 עסיורג עריא טימ ןַאמ ןֿפױא טקוקעג רָאנ טָאה יז ,ןגיוושעג טָאה בייוו סָאד
 ייז יו ,ריא ייב טרעטיצעג ןבָאה ןּפיל יד ןוא -- ביוט ענעטכָאשעג ַא יו ןגיוא
 *! קירטעּפע : ןטעבעג ךיז ןטלָאװ

 טצירּפשעג ןבָאה ןגיוא עריא ןוא -- רעטומ רעד ףיוא טקוקעג טָאה ירעמ
 "! עמַאמ; -- :ןרערט טימ

 "רעביא טָאה ןוא ןגָארטרעבירַא רעמ טנָאקעג טשינ ָאד ןיוש טָאה עבָאב יד
 : ןגייווש ריא ןכָארבעג

 ןֿפלעה רעוװ ךָאד זומ סע ?הצע רעדנַא ןַא טסָאה ,יטרַאקעמ ,רָאנ רעה ---
 טָאה יז יוװ ,םייהַא יינעג ןייק ןעמענ טשינ רעמ ןָאק ןירעטעק ! ןלָאצ טלעג-הריד
 -ַאב ? ךיז וטסרעזייב ןעמעוו ףיוא ?וטסיירש ןעמעוו ףיוא .טציא זיב ןוטעג סע
 ? ריא וצ וטסָאה סָאװ ,ןילַא ךיז ףיוא ןעיירש טסֿפרַאד

 רעש ןוא ןּפיל עניד ענייז טלגיזרַאֿפ טָאה רע .ןגיושעג טָאה יטרַאקעמ
 יװ ןרָאװעג ןענייז ןגיוא ענייז .ןגיוא יד טימ טעיּפילשעג ןוא --- טמעטָאעג
 טשינ טָאה רע .ןקילב עקידעכעטש ךיז ןוֿפ טקישעגסױרַא ןוא ןזיּפש עקידרעייֿפ
 טָאה רעבָא רַאֿפרעד ,ןקילב עכלעזַא טימ ןקוק וצ רעטומ רעד ףיוא טגַאװעג
 ,ןברק ןייז ןיא ןגױא עקידעכעטש יד טימ טרעבגעעגנייא ןצנַאג ןיא ךיז רע
 ןייז ,סעּכ םענעֿפלָאהַאבמוא ןצנַאג ןייז טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,בייוו ןייז ןיא
 ןקילב ענייז ןוֿפ אשמ ערעווש יד טליֿפעג טָאה יז ,ריא ףיוא ןזָאלסיױא טייקרעטיב
 טשינרָאג טָאה יז .טדערעג טשינ טָאה יז ,טנייוועג טשינ טָאה יז ,ךיז ףיוא
 ,קילב-תונמחר רעקידנכערב-ץרַאה ַא ןגעלעג זיא ןגיוא עריא ןיא רָאנ ,טגָאזעג
 ןַאמ ריא ףיוא רָאנ ,לזמ ןרעטיב ריא ףיוא טשינ ,ךיז ףיוא טשינ תונמחר
 ,טדייל סָאװ

 ףיוא -- ,סעּכ ןייז ןזָאלוצסיױא ןעמעוו ףיוא טסואוועג טשינ טָאה יטרַאקעמ
 ןּפַאכ רָאג רע לָאז רעדָא ?רעדניק ערעדנַא יד ףיוא ,ןירעמ ףיוא ,בייוו ןייז
 רעד טימ ןגָאלשעג ךיז טָאה רע ?דרע'רד ןיא ץעז ַא ייז ןבעג ןוא רעלעט יד
 .העד

 ןוא --- ןדייל סרעטומ רעד ןגָארטרעבירַא ןיוש טנָאקעג טשינ טָאה ירעמ
 ,ריא ךָאנ -- רעדניק ערעדנַא יד ; ןייוועג קידעצכולש ַא ןיא ןכָארבעגסיױא טָאה
 ,שיט ןוֿפ ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה רע .סעּכ סיטרַאקעמ טרעדלימעג טָאה סָאד
 ןוא ,לּפעט-עסַאק סָאד ןטלַאהעג טָאה ןירעטעק ואוו ,דָאלֿפוש םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא
 ,רעדניק יד רַאֿפ ּפוז יד ןסָאגעגנָא טַאהעג טָאה רע יװ ,ןטסעשז עקיאור טימ
 ןוֿפ ןעמונעגסױרַא טָאה ,טלעג םעד ןשיווצ לּפעט םעד ןיא טלבַארגעג רע טָאה
 בשיימ ךיז טלָאװ רע ךיילג ,יז טכַארטַאב ,רערעדנַא רעד ךָאנ עבטמ ןייא טרָאד
 ןבָאה ,רעדניק יד ןוא בייוו ןייז ,רעטומ ןייז ,םורַא עלַא .ןעמענ וצ ליֿפיװ ןעוועג
 ןטּפַאכרַאֿפ ַא ןוא רעצרעה עקידנּפַאלק טימ םיא ףיוא טקוקעג הׂשעמ תעשב
 ,לּפעט ןיא טגיילעגקירוצ טלעג לייט ןסיורג ַא טָאה יטרַאקעמ ןעוו ןוא ,םעטָא
 יירד עלַא ןבָאה ,תועבטמ ענרעבליז רָאּפ ַא יװ רעמ טשינ ךיז רַאֿפ קידנטלַאה
 .טמעטָאעגּפָא רעגנירג ןעױרֿפ
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 -עג ךיז ןוא קָאר םעד ןוטעגנָא ,טרָאװ ןייק ןדייר וצ טשינ ,טָאה יטרַאקעמ
 ,ריט רעד וצ ןייג טזָאל

 ,ןֿפורעגכָאנ רעטומ יד םיא טָאה --- ?יטרַאקעמ ,הצע ןייד זיא סָאד --
  .,טרעֿפטנעעגּפָא טשינרָאג ריא טָאה רע
 :עמיטש רעקידנטעב ַא טימ ןֿפורעגכָאנ ךיוא םיא טָאה ןירעטעק
 ןייד רַאֿפ טוג טשינ זיא סע ,ליֿפ ֹוצ טשינ קנירט ,קיוטעּפ ךיד טעב'כ --

 .רעבעל

 ירעמ זַא ,ןענַאטשרַאֿפניא ןעוועג ָאי זיא יטרַאקעמ יצ ,ױזַא וצ ױזַא רָאנ
 -עג יז טָאה ,ךָאװ-ףוס ןעמוקעג זיא סע ןעוו -- ,טשינ רעדָא ּפַאש ןיא ןייג לָאז
 טלעג סָאד ,טלעגניילק ץוחָא ,רעלָאד ףניֿפ עצנַאג ּפַאש ןיא טנידרַאֿפ טַאה
 ּפַאש רעד וליֿפַא ןעוו םערָאװ ,גָאטימכָאנ תבש ןרָאװעג טלָאצעגסיױא ריא זיא
 טעברַאעג טשינ ןיילַא ןדיי עמורֿפ יד רָאנ ןבָאה ,רערשּכ ַא ,רעשידיי ַא ןעוועג זיא
 .,טעברַאעג ָאי ןבָאה ךעלדיימ יד ,(גָאטנוז טעברַאעג ייז ןבָאה רַאֿפרעד) תבש םוא
 -ַאב ןעמ ? ךָאװ רעד ןיא געט ייווצ ןעור ּפַאש ַא ןזָאל ןעמ ןָאק ױזַא יו םערָאװ
 ! גָאטנוז רעייז ןיא ןעור וצ סנַאש ַא ךעלדיימ עכעלטסירק יד ןבעג ךיוא ךָאד ףרַאד
 -תבש ַא ךרוד תבש טעברַאעג ןוא -- ןבעגעג הצע ןַא ךיז ןַאּפשנירג לדנעמ טָאה
 ןרעדנַא ןדעי יו ךעלדיימ יד טימ טעברַא יד טריֿפעגנָא טָאה רע ,טסייה סָאד .יוג
 ךעלדיימ עכעלטסירק יד רָאנ ,רע טשינ זַא ,ןסייהעג סע טָאה לעיציֿפָא רָאנ ,גָאט
 ,ךעלדיימ עשידיי ןעוועג ךיוא ןענייז ייז ןשיוװצ שטָאכ ,ןטעברַא

 עטבױלגַאב יד ןוֿפ רענייא ךרוד ןרָאװעג טלָאצעגסיוא ייז ןענייז תוריכש יד
 ,ןרָאװעג טיירגעגוצ גָאטײרֿפ ןוֿפ ךָאנ ןענייז סָאװ ,ךעלטעצ יד טיול ,ךעלדיימ

 ןייק סנגייא ריא טגָאמרַאֿפ טשינ רָאנ טשינ רעירֿפ לָאמ ןייק טָאה ירעמ
 טשינ ןגיוא יד ןיא רעירֿפ לָאמ ןייק עמוס ַאזַא וליֿפַא טָאה יז ,רעלָאד ףניֿפ
 .ןעזעגנָא

 עקידנכיירג:טייוו ריא רַאֿפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןרעגַאב ייווצ טַאהעג טָאה ירעמ
 -- ןעװעג זיא רעגַאב רעטשרע ריא .ייז ןגעוו טמולחעג טֿפָא טָאה יז ; ןליצ
 סעקנישזָאר טימ ןכוק ַא ,ןילַא ךיז רַאֿפ וליֿפַא ןוא ,רעדניק יד רַאֿפ ןֿפױק וצ
 ױזַא ןגעלֿפ ןיילַא יז ןוא רעטסעווש ריא ,ימישזד רעדורב ריא סָאװ ,טליֿפעגסױא
 ףיוא ײרָאטידנָאק רעשינעילַאטיא רעד ןוֿפ רעטצנעֿפ םעד ןיא ןרעדנואווַאב טֿפָא
 ַא וצ ,לָאמַא טקַאב עבָאב יד זַא ,תמא עקַאט זיא סע .וינעווע רעטשרע רעד
 ,רעגייטש ןשינעילַאטיא םעד ףיוא ןכוק ןשירייא ןַא ,טייהנגעלעג רעלעיצעּפס
 סָאד טשינ ןכוק סעבָאב רעד ,סנטשרע ,זיא -- ,טכורֿפ ןוא סעקנישזָאר טימ
 ןייק ךָאנ טָאה ןעמ ןכלעוװ ןוֿפ ,רעטצנעֿפ םעד ןיא ןכוק רעד סָאװ ,עבלעז
 ןכוק ?רעלעיציֿפָאא ןַא ןכוק סעבָאב רעד זיא ,סנטייווצ ןוא ; טכוזרַאֿפ טשינ לָאמ
 ,שיט םייב לקיטש ַא םיא ןוֿפ רָאנ טגירק ןעמ סָאװ ,בוט-םוי רעדָא גָאטנוז רַאֿפ
 -עקנישזָאר ַא ןֿפױק ןענָאק לָאז יז זַא ,טלעג גונעג לָאמַא ןבָאה וצ טמולחעג טָאה יז
 ...ןסע ןוא ןסע םיא ןלָאז יז זַא ,רעדניק יד ןשיוצ םיא ןלייטעצ ,ןכוק

 רַאֿפ ןקָאז ענעמוג יד ןֿפיױקסיױא ןענָאק וצ ןעוועג זיא רעגַאב רעטייווצ רעד
 ךָאנ טלעטשַאב טַאהעג ןבָאה ימישזד ןוא יז סָאװ ,סיֿפ ענעלָאװשעג סעבָאב רעד
 -ישטייד ַא סָאװ ,לבלעוועג שידעּפָאטרָא שימייה ןיילק ַא ןיא קירוצ רָאי ַא טימ
 ןטנעילק עמערָא רַאֿפ וינעווע רעטשרע רעד ףיוא ןטלַאהעג טָאה הכָאלמ-לעב רעש
 עריא םורַא ןעלקיוו וצ רעדנעב טצונַאב טָאה עבָאב יד .טֿפַאשתונכש רעד ןיא

143 



 ןייא ןיא ןטלַאהעג ייז יז טָאה ,ןייג ןֿפָאלש ןרַאֿפ ,טנוװָא ןדעי .סיֿפ ענעלָאװשעג
 טָאה יז .רעכעל ענעבירעגסיוא יד ןעװעריצרַאֿפ ,ןסיר יד ןעייננייא ,ןטכירסיוא
 ,רעדמעה עטלַא ןוֿפ טכַאמעג ךיז טָאה יז סָאװ ,עכלעזַא רעדנעב רָאּפ ייווצ טָאהעג
 טשינ לָאמ ןייק ךיז טָאה יז שטָאכ .ןטייב ןייא ןיא ןטלַאהעג ייז טָאה יז ןוא

 ירעמ .סיֿפ יד ףיוא טדייל עבָאב יד זַא ,טסואוועג ךעלקינייא יד ןבָאה ,טגָאלקַאב

 רעד ןכַאמ וצ טמיטשַאב לָאמ ןייא ןבָאה עיווליס עניילק יד ןוא ימישזד ןוא

 הבנגב ןבָאה ייז .ןקָאז ענעמוג רָאּפ ַא ןעגנערב םייהַא ריא ןוא זירּפרוס ַא ןעבָאב

 יד שטייד םייב טלעטשַאב ןבָאה ,סיֿפ סעבָאב רעד ןוֿפ סָאמ ַא ןעמונעגּפָארַא

 ימישזד סָאװ ,טלעג םעד ןוֿפ לייט ַא טימ ייז רַאֿפ ןלָאצוצסױא קידנענעכער ,ןקָאז

 ןביילק ייז סָאװ ,גרַאװנזיא עטלַא סָאד ןֿפױקרַאֿפ ןוֿפ ןענידרַאֿפ עיווליס ןוא

 ,רעלָאד ,בלַאה ַא ןוא ייווצ ןוֿפ עמוס עסיורג יד זיב רעבָא ,ןֿפױה יד ןיא ףיונוצ
 ןקָאז יד ןבָאה ,ןרעװ טלָאצעגסױא טנָאקעג טָאה ,ןטסָאק ןֿפרַאדַאב ןקָאז יד סָאװ
 ,רעדילג עכעלטסניק ערעדנַא טימ םענייאניא ,ביוטש ךיז ףיוא ןבילקעג לייוורעד

 -עג יד רַאֿפ טעברַאעגסיוא טָאה שטייד רעד סָאװ ,ןעלטרַאג ןוא רעדנעב ײלרעלַא
 גונעג לָאמַא ןבָאה וצ טמולחעג טָאה ירעמ .טֿפַאשתונכש רעד ןוֿפ טייל עטכירב
 יז זַא ,רעדניק יד ןבעגרעביא ייז ןוא ןקָאז יד ןֿפױקסיױא ןענָאק לָאז יז זַא ,טלעג
 .עבָאב יד ייז טימ ןשַאררעביא ןלָאז

 ןוֿפ ןרעגַאב ייווצ יד ןעײרֿפַאב וצ וינעווע רעטשרע רעד ףיוא קעװַא זיא יז
 ,ץרַאה ריא

 ןעוועג טשינ זיא רע .טנעס ןצֿפוֿפ עצנַאג ןכוק ןֿפױא ןבעגעגסיוא טָאה יז
 זיא ןכוק ַא רעבָא .טַאז וצ םיא טימ ןסענָא ךיז ןלָאז יירד עלַא זַא ,סיורג גונעג
 רעקוצ-לדנַאק טימ לצימרַאקש ַא טֿפױקעג יז טָאה טנעס ןעצ רַאֿפ .ןעוועג סע
 ןַא יו טֿפַאשתונכש רעצנַאג רעד ןיא ןטלָאגעג טָאה סָאװ ,ןעמַאמ רעד רַאֿפ
 .טכוזדניווש ןוא ַאמטסַא רַאֿפ לטימ-לייה טוואורּפעגסיױא

 -ןעמולב ַא ןעגנַאגעגײברַאֿפ יז זיא רעכַאמ-לטרַאג םעד וצ יירעקעב רעד ןוֿפ
 רַאוטָארט ןֿפױא טלעטשעגֿפױא טַאהעג טָאה ןירענעילַאטיא ןַא סָאװ ,לעטשעג
 טָאה יז ,ןזיור טימ טעקוב ַא ןֿפױק וצ טכַארטעג טָאה יז .סטרַאקשוּפ יד ןשיווצ
 רַאֿפ ןקָאז יד ,תוריכש עריא ןוֿפ טלעג ליֿפ ױזַא ןבעגוצסיוא ןקָארשעג רעבָא ךיז
 רעמ טעװ יז ,ןיינ !ןעשעג טשינ לָאז סע סָאװ ,ןזיילסיוא יז זומ ןעבָאב רעד
 .ןקָאז יד ןזיילוצסיוא ףיוא רָאנ יו ןבעגסיוא טשינ טלעג ןייק

 רע טניז .לָאטיּפש ןיא טענ ןעניז ןֿפױא לָאמַא טימ ןעמוקעג ריא זיא סע
 ריא ןבָאה ןרעטלע ענייז .ןעזעג טשינ םיא יז טָאה ,לָאטיּפש ןיא ךיז טניֿפעג
 ,גָאטנוז ןקידנעמוק םוצ זיב םיא וצ וצ טשינ םענייק טזָאל ןעמ זַא ,טגָאזעג
 ןרעטלע ענייז ןלעוו ,גָאטנוז ,ןגרָאמ זַא ,טסואוועג טָאה יז ,ןגרָאמ ,טסייה סָאד
 ,טשינ רעמָאט ןוא -- ,ןעז םיא ןייג וצ טֿפָאהעג טָאה יז ,ןײרַא לָאטיּפש ןיא ןייג
 רַאֿפ טֿפיוקעג טָאה יז .ןעמולב לטעקוב ַא ןקישטימ ןגניווריוא ךרוד םיא יז טעוו
 ןיוש ןבָאה סָאװ ,ךעלזיור עסַאלב עניילק טימ לטניב עטסנעלק סָאד טנעס ןעצ
 יד ןקַאּפנײא טוג ןירענעילַאטיא רעד ןסייהעג טָאה יז ,ןלַאֿפעצ םייב ןטלַאהעג
 ןלָאז ייז זַא ,רעסַאװ ןיא טכַאנרעביא ןטלַאה ייז טעװ יז .ריּפַאּפ ןיא ךעלמילב
 ,ןביילב שירֿפ ירֿפ רעד ןיא ןגרָאמ

 -עּפַאלק ַא טימ ןוא -- לבלעוועג ןשידעּפָאטרָא םוצ קעװַא יז זיא ךָאנרעד
 זיא יז סָאװ ,רַאלָאד ןצנַאג םעד שטייד םעד טלָאצעגסיױא יז טָאה ץרַאה קיד
 | | .ןקָאז ענעמוג סעבָאב רעד רַאֿפ ןעוועג קידלוש
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 ,ןֿפױלוצמײהַא ןעוועג טיירג זיא ןוא ךעלקעּפ עלַא טַאהעג ןיוש יז טָאה טציא
 ןשיווצ ןכוק םעד ןלייטעצ ,ןירַא בוטש ןיא טמוק יז רעדייא ,הרבח יד ןֿפורֿפױנוצ
 עטַאט רעד ,ןֿפױלּפָא טוג רָאנ לָאז ץלַא .ןקָאז סעבָאב רעד ןבעגרעביא ייז ןוא ייז
 ,טומ ןטוג ןיא ןייז רָאנ לָאז

 ,קרַאּפ-לַארטנעס ןיא ןעמענ ןגרָאמ ייז ליוו עטַאט רעד זַא ,טרעהעג טָאה יז
 ייב .גניטימ"עיצַאטסעֿפינַאמ ַא ןטלַאהּפָא טרָאד טעװ טֿפַאשלעזעג עשירייא ןַא
 יד ןיא ךיז טמענ ,קידנעטשנָא עטַאט רעד ךיז טמענַאב ןטייהנגעלעג עכלצזַא
 עבָאב יד זַא ,טסואוועג ךיוא טָאה יז .דובּכ טימ ןוא רעביוז ךיז טלַאה ,ןײרַא טנעה
 רָאנ לָאז ץלַא ,גָאטימ ןקידגָאטנוז םעד רַאֿפ לכַאמ ןלעיצעּפס ַא סעּפע ןָא טיירג
 רעכיז רעמ יז זיא ,גָאטנוז ,ןגרָאמ רַאֿפ :טכַאנ רעד ףיוא טנייה ןֿפױלּפָא טוג
 ,ןטַאט ןטימ ןצוועג

 .ךריק ףעזָאשוד:טניעס עשיליױטַאק יד ײברַאֿפ יז טייג ,ױזַא טכַארט יז יו
 ,טֿפַאשתונכש רעשינעילַאטיא רעד רַאֿפ ,עשינעילַאטיא ןַא זיא ךריק יד שטָאכ
 ןדעי ןיהַא סיטרַאקעמ יד ןעייג ,רענעילַאטיא ןַא ךיוא זיא טרָאד חלג רעד ןוא
 ןיא רָאנ ןיהַא ןעייג ייז סָאװ ,ךריק קירטעּפ-טניעס יד .עסעמ רעד וצ גָאטנוז
 יא ךעלטייו לסיב ַא זיא ,טײקכעלרעײֿפ רעדָא בוט-םוי ןשירייא לעיצעּפס ַא
 רַאֿפרעד ןעוט ,רעטומ רעד רַאֿפ יא ,סיֿפ עקנַארק עריא טימ ןעבָאב רעד רַאֿפ
 רעשינעילַאטיא רעד ןיא ירֿפ רעד ןיא גָאטנוז ןדעי ןטעב טָאג סיטרַאקעמ יד
 ,ייז ןוֿפ טנעָאנ רָאג זיא עכלעוו ,ךריק

 טָאה יז ןעוו ,ךָאװ ןטימ ןיא ךיוא ךריק רעד ןיא ןיײרַא לָאמ טֿפָא טייג ירעמ
 ייב טשינ טעב יז .טָאג וצ השקב ערעדנוזַאב ַא רעדָא ןוט הליֿפת וצ רעגַאב ַא
 יד ןוֿפ םענייא רעטנוא לקניוו ןלעקנוט ַא ןיא רָאנ ,ןָא ןביוא רַאטלַא ןסיורג םעד
 ןטצינשעג ץלָאה ןוֿפ ,ןסיורג ַא טימ ,עצילּפַאק עניילק ַא טייטש סע ואוו ,ןבלעוועג
 ןשימייה ַא ייב טלעטשַאב םיא טָאה טֿפַאשלעזעג עשינעילַאטיא ןַא סָאװ ,סקיֿפיצורק
 זיא עצילּפַאק יד ,ךריק רעד ןעקנָאשעג םיא ןוא טֿפַאשתונכש רעד ןיא רעטסיימ
 סע ואוו ,רַאטלַא ןסיורג ןרַאֿפ ןטעב ןוא ןעינק עלַא .טזָאלרַאֿפ קידנעטש טעמּכ
 "םירמ רעד ןיא דליב-םירמ םעד רַאֿפ רעדָא ,עיטסָאה עקילייה יד ךיז טניֿפעג
 ,ינק יד ףיוא תוליֿפּת ערעייז סיוא ןסיג ןוא טכיל ןדניצ עמערָא יד ואוו ,עצילּפַאק

 טרעוו ןוא יינ ךָאנ זיא סקיֿפיצורק ןטצינשעג-שימייה םעד טימ עצילּפַאק יד
 ,ןטסַאק םענרעזייא ןַא ןיא טרָאד ןענערב טכיל עמַאזנייא רָאּפ ַא ,טכוזַאב קינייװ
 םעד רַאֿפ טָאג וצ ןטעב וצ ביל טָאה ירעמ .ינק יד ףיוא ןגיל םיללּפתמ רָאּפ ַא
 טשינ ריא טָאה ןעמ ליֿפיװ .עצילּפַאק רעמַאזנייא רעד ןיא סקיֿפיצורק ןסיורג
 ףרַאדַאב ןטעב זַא ,סענָאנ יד ייס ,חלג רעד ייס ,לוש-גָאטנוז רעד ןיא טגָאזעגנָא
 רעקילייה רעד וצ ,רשוי-ץילמ ַא ריא רַאֿפ ןייז לָאז סָאװ ,רעלטימרַאֿפ ַא וצ יז
 טלָאװעג ךָאד ירעמ טָאה ,ןוז ריא רַאֿפ טעבעג ריא ןעגנערב טעוו עכלעוו ,םירמ
 ,ןײלַא סוטסירק ןוֿפ סיֿפ יד רַאֿפ טעבעג ריא ןעגנערב

 עמוטש טימ ,ליטש ןגעלעג רָאנ זיא יז .ןעוועג ללּפתמ טשינ יז טָאה תבש םעד
 סעבָאב רעד ,רעקוצ-לדנַאק רעד ,ןכוק רעד -- ,ךעלקעּפ יד .ינק יד ףיוא ,ןּפיל
 יד ןטלַאהעג טָאה יז ,ריא ןבעל ןגעלעג ןענייז -- ,ןזיור לטניב סָאד ןוא ןקָאז
 ןעגנָאהעג זיא סָאװ ,טלַאטשעג-ןשטנעמ רעטקינײּפעג רעד ףיוא טלעטשעגנָא ןגיוא
 יד ,טמוטשרַאֿפ ןּפיל יד .טגָאזעג טשינ הליֿפּת םוש ןייק טָאה יז ,ץיירק ןֿפױא
 טָאה ןוא ןסוזעי ןטקיצײרקעג םעד ףיוא טקוקעג יז טָאה ,טזָאלעגּפָארַא טנעה
 ןגעוו טרעלקעג ןוא טַאהעג ןעניז ןיא טָאה יז .ענעגייא עריא טַאהעג ןעניז ןיא
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 ריא ןגעוו ,ןטַאט םעד ןוֿפ ןטלַאהסיױא טװאורּפעג ץלַא טָאה יז יו ,ןעמַאמ רעד

 טקוקעג ןבָאה ייז יו ,ןגיוא סעמַאמ רעד קנַאדעג ןיא ןעזעג טָאה יז .טייהקנַארק

 יב ןטעבעג ךיז ,ןטַאט ןטגערעגֿפױא םוצ ףיורַא עביל טימ ןוא םימחר טימ

 יז טָאה רעטָאֿפ ןגעוו ךיוא ןוא ,ןקיאורַאב ןוא ןליטשנייא ךיז לָאז רע זַא ,םיא

 ,זדלַאה םעניד ןכיוה ןייז ,ןגיוא ענייז םורַא ןקעלֿפ עלעג יד ןעזעג טָאה יז ,טרעלקעג

 טייקרעטיב עצנַאג יד טליֿפעג טָאה יז ,גָאט ןדעי טימ רערעגָאמ טרעוו סָאװ

 ןוא טסואוועג טָאה יז .ןענוֿפעג ךיז טָאה רע רעכלעוו ןיא ,טֿפַאשגנע יד ,ענייז

 רע סָאװ ,םירוסי יד רַאֿפ רעמ לָאמ טנזיוט טדייל רעטָאֿפ רעד זַא ,טליֿפעג

 "עג טָאה יז .החּפשמ רעד ןיא זיא-סע-רעוו יוװ ,ענעגייא ענייז ןוא ךיז טֿפַאשרַאֿפ

 קנַאדעג ןיא טשוקעג םיא טָאה ,טֿפַאשביל רעטכַאװעגֿפױא טימ םיא ןגעוו טרעלק

 ךיז טעװ ץלַא ,עטַאט ,ןעז טסעוו; :טקיאורַאב ,טסיירטעג םיא טָאה ,טנעה יד

 ךיא .סרוק םעד ןגָאירעד לעװ ךיא ,לוש-טנוװָא ןיא ןייג לעװ ךיא .טוג ןקידנע

 ףיוא -- ,טכעלש טשינ ךיוא זיא ּפַאש רעד ןוא .לדיײמ-סיֿפָא ןַא ןרעוװ לעוװ

 ךיא ןוא רעווש טשינ זיא טעברַא יד .טכעלש טשינ זיא סע ,עטַאט ,טרָאװ ןיימ

 ודנוא רַאֿפ ףליה עסיורג ַא ןייז טעװ סע .ךָאװ ַא רעלָאד ףניֿפ ןיוש ןידרַאֿפ

 ."ןעמעלַא
 סעסוזעי ףיוא טקוקעג ןוא הבשחמ ריא ןיא ךיז רַאֿפ טדערעג יז טָאה ױזַא

 | ,בייל ןטקיניײּפעג

 סיוא סָאד טוט רע .רעטכעלש ןייק טשינ ,ןתמא רעד ןיא ,זיא עטַאט רעד;

 טסנידרַאֿפ ןיימ טימ זַא ,ןעזנייא טנָאקעג רָאנ טלָאװ רע ןעוו .זדנוא וצ עביל

 רָאטקָאד רעד סָאװ ,ןוט ןענָאק טעװ עמַאמ יד ןוא ןבעל רעסעב ןענָאק רימ ןלעוו

 ןעקנירט ןוא טֿפול רעד ףיוא ךיז ןעניֿפעג רָאנ ,ןטעברַא וצ טשינ -- ,ריא טסייה

 ױזַא רע זיא ,קיאור זיא רע ןעוו ןוא .טקיאורַאב ךיז רע טלָאװ --- ,ךלימ רעמ

 ?עטַאט רעביל ַאזַא לָאמסנעד זיא רע ,טוג ױזַא ,טוג
 בָאה טציא !עבָאב עטיז ןיימ; :ןעבָאב רעד ןגעו טרעלקעג טָאה יז ןוא

 ייינ יװ ןליֿפ ךיז טעװ עבָאב יד .טָאג ,ריד קנַאד ךיא .ריא רַאֿפ ןקָאז יד ךיא

 ."סיֿפ יד ףיוא רעסעב ןייטש ןענָאק טעוװ יז .ןריובעג
 עלַא ןענייז טָא ןוא .ןעיווליס ןגעוו ןוא ןימישזד ןגעוו טרעלקעג טָאה יז ןוא

 "ַאבמוא סטענ רָאנ יװ ןעזעג טשינ םענייק רעמ טָאה יז ןוא --- ןדנואוושרַאֿפ

 יז יװ ,קנַאדעג ריא ןיא ןעזעג טציא םיא טָאה יז .רעּפרעק ןטמיילעג ,ןכעלגעוו

 רע .ןענידַאב םיא טגעלֿפ יז תעשב ,רָאװ רעד ףיוא ןעז טֿפָא ױזַא םיא טגעלֿפ

 -ֿפױנוצ טימ רעּפרעק ַא .דניק ןֿפלָאהַאבמוא ןַא יו ,רענעדנובעג ַא יו טגיל

 -ַאלש ןגיל סָאװ ,טנעה עטיוט עניד ןוא ,דניק ַא ייב יו סיֿפ עניד ,סיֿפ עטיירדעג

 רָאנ ,ןײלַא ןגעוַאב טשינ ךיז ןָאק ןוא ,רעּפרעק רעד ,רע טגיל ױזַא ,קירעב

 .ןעעז ןגיוא יד ןוא ,ןגיוא טגָאמרַאֿפ םינּפ סָאד ןוא ,םינּפ ַא טָאה רעּפרעק רעד =

 ןֿפלָאהַאבמוא ױזַא .טלכיימש רע תעשב ,ןגיוא יד טימ טדער טענ .ןדייר ןוא ןרעה

 סעּפע טוט ןעמ זַא ,ןגיוא יד טימ רַאבקנַאד ױזַא זיא רע ןוא ,רע טלכיימש

 ... םיא רַאֿפ
 יד ףיוא טקוקעג ןוא רעּפרעק ןטמיילעג סטענ ןגעוו טרעלקעג יז טָאה ױזַא

 טימ טּפַאלקעגוצ ,ןרעדנַא ןֿפױא סנייא ןגיל ייז יו ,סוזעי ןטקיציירקעג םעד ןוֿפ סיֿפ
 ,ןירַא ץלָאה ןיא לגָאנ ַא

 סטענ ןגיוא יד רַאֿפ טעז יז זַא ,טכַאדעגּפָא ריא ךיז טָאה לָאמַא טימ ןוא
 םעד ןיא ןעזעג יז טָאה טײקנֿפלָאהַאבמוא סטענ ,טייקטמיילעג סטענ .רעּפרעק
 ,סיֿפ יד טימ ןגעווַאב טשינ ןָאק רעטקיציירקעג רעד ךיוא ,סיֿפ סנטקיציירקעג

146 



 ץלָאה ןיא שיײלֿפ ןקידעבעל םעד ךרוד לגָאנ ַא טימ טּפַאלקעגוצ ןענייז ייז לייוו
 -סעֿפַאב ןוא טײרּפשעגסיױא ןענייז ייז .טנעה ענייז ךיוא ןענייז ױזַא ןוא .ןיײירַא
 טגָארט רע סָאװ ,ץנַארק ןקידעכעטש םעד רעטנוא ןוֿפ .לגענ טימ ץלָאה םוצ טקיט

 ךָאד ןֹוא ,טולב טניר טייז ןייז ןיא דנואוו רעד ןוֿפ ןוא ,טולב טניר ,ּפָאק ןֿפױא
 .ןקילעזטייל ןוא ןשטנעב ןוא ןעלכיימש ייז ןוא ,קידעבעל ,ןֿפָא ןגיוא ענייז ןענייז
 סעסוזעי זַא ,ןדייל סעסוזעי ךיוא זיא ןדייל סטענ זַא ,לָאמ ַא טימ טליֿפרעד יז ןוא
 רעד רַאֿפ טדייל בייל סעסוזעי : ןדייל סנעמעלַא ךיז ןיא ןגיוזעגנייא טָאה בייל
 "עג סעבָאב רעד רַאֿפ ,טײקנֿפלָאהַאבמוא סנטַאט םעד רַאֿפ ,טייהקנַארק סעמַאמ
 סָאװ ,םָאװש ַא יו זיא ,ריא רַאֿפ טגנעה סָאװ ,בייל 'סוזעי .,..סיֿפ ענעלָאװש
 טשינ ריא רַאֿפ טגנעה ָאד ,דײל עכעלשטנעמ עלַא ךיז ןיא טּפַאזעגנייא טָאה
 -רךעּפ ןגייא ריא רָאנ ,ץלָאה ךרוד טרעּפרעקרַאֿפ זיא טָאװ ,טָאג רעדמערֿפ ןייק
 ױזַא טכַארט יז סָאװ ,טנעָאנ ןוא רעייט ריא זיא סע סָאװ ,ץלַא ,ןבעל ךעלנעז
 סנטַאט םעד ,טייהקנַארק סעמַאמ רעד ,טייקטמיילעג סטענ :םעד ןגעװ טֿפָא
 | .טייקרעטיב

 .עגמורַא טנעה יד טָאה יז ,דרע רעד וצ םינּפ ןטימ ןֿפרָאװעג ךיז טָאה יז
 ןעמונעגמורַא טלָאװ יז יו ןעמוקעגרָאֿפ ריא זיא סע .ןוא ,ץרַאה ריא םורַא ןעמונ
 יז ןוא ,טשינ ייז ןעק ןוא ייז ןעק יז סָאװ ,עלַא ,ןדייל סָאװ ,עטנעָאנ עריא עלַא
 יז ןוא --- 7! סוזעי רעסיז ,ָא !טוזעי רעסיז ,ָא; :ןּפיל יד טימ טלמרומעג טָאה
 ,ןייטש ןטעקַאנ םוצ ןגיובעג ,ןרעיוא ענעֿפָא ןוא ליומ ןֿפָא ןַא טימ ןגעלעג זיא
 ןטקינײּפעג םעד ןוֿפ דליב ןרַאֿפ םיא ףיוא טינקעג לייוו עגנַאל ַא טָאה יז סָאװ
 סע זַא ,ױזַא ןיוש ךַאמ ,סוזעי רעסיז ,ָא? : ךיז ןיא טלמרומעג טָאה ןוא ,סוזעי
 ןייז טוג לָאז רעטָאֿפ ןיימ זַא ,ױזַא ךַאמ ןוא ,ןדייל ןייק ןייז רעמ טשינ לָאז
 "! טכַאנ רעד ףיוא טנייה

 .סָאג רעד ףיוא ריט רעד רַאֿפ טרַאװעגּפָא טַאהעג ןיוש יז ןבָאה רעדניק יד
 סעטע ףיוא ןוא ,תוריכש עטשרע יד טייהַא טגנערב ירעמ זַא ,טסואוועג ןבָאה ייז
 ןבָאה ,ןכוק םעד ןזיוועג ייז טָאה יז ןעוו ,טונימ רעטצעל רעד ןיא .טכירעג ךיז
 .ייז יוװ סַאג ןיא םיא ןסעֿפױא טשינ ,םיא וצ ךיז ןּפַאכוצוצ טשינ טמיטשַאב יז
 ןקידתמא ןַא םיא ןוֿפ ןכַאמ ןוא םייהַא םיא ןעגנערב רָאנ ,טַאהעג העדב ןבָאה
 יד ןוא -- ןטינש עניילק וצ םיא ןוֿפ ןעמוקַאב ןלעוװ ייז סָאװ ,ןכוק ןקידגָאטנוז
 ,לָאמ רעדנַא ןַא ףיוא לייט ןטסערג םעד ןטלַאהַאב טעװ עבָאב

 ןעמ .ןקָאז סעבָאב רעד ןעוועג זיא רעדניק יד רַאֿפ גנושַאררעביא עסיורג יד
 רעד .ןקָאז יד ןריטנעזערּפ וצ ריא ױזַא יו עינָאמערעצ עצנַאג ַא טנַאלּפעג טָאה
 יד ,ךיז ןצעז וצ טיינעג רעטומ יד ןוא עבָאב יד טָאה ןעמ זַא ,ןעוועג זיא ףוס
 ,ןגיוא יד ןדנובעגֿפױא ןדייב ייז טָאה ןעמ ןעוו ןוא .שיט םוצ ,ןדנוברַאֿפ ןגיוא
 ןכוק ןשינעילַאטיא םעד ,ןקָאז ענעמוג סעבָאב רעד שיט ןֿפױא ןעזרעד ייז ןבָאה
 ,טלעגניילק ךס ַא ןוא -- סעיצַאנגיסַא ןיא רעלָאד עכעלטע ןוא

 ןטסערג םעד ןטרַאװאוצרעביא ןעוועג רָאנ זיא סע .ןעוועג טוג ץלַא זיא טציא 1
 ,תוריכש עטשרע סייועמ ןגעוו רעטָאֿפ םעד ןגָאזסױא סָאד -- ,ןויסנ

 ,ןהעש עטוג ענייז ןוֿפ ענייא טַאהעג טָאה יטרַאקעמ ,ןֿפלָאהעג טָאה טָאג רעבָא 1
 ףיוא ןֿפײֿפ ןיטרַאקעמ טרעהעג טָאה ןעמ ןעוו .קידנֿפײֿפ ןעמוקעגמיײהַא זיא רע
 יעק-ֶא זיא רע זַא ,טסואוועג ןעמ טָאה ,ּפערט יד
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 טגעלֿפ ןעמ סָאװ ,שײלֿפ-לסָאר ןשירייא ןַא טיירגעגוצ טַאהעג טָאה עבָאב יד
 ןעמערַאװנָא לייט ןטסערג םעד ןוא -- טכַאנוצ-תבש ןבױהנָא ךעלנייוועג םיא
 ,ןכָאק גָאטנוז ןֿפרַאדַאב טשינ לָאז עבָאב יד ידּכ ,גָאטנוז

 םיא טָאה םערָאװ רעד ןעוו ,החּפשמ ןייז וצ ןייז טוג טנָאקעג טָאה יטרַאקעמ
 ,ןולַאס סילעק ןיא ןעגנַאגעג טשינ רע זיא טכַאנ-וצ-תבש םעד .טעשטָאטעג טשינ

 ףיוא טכַאנ-וצ-תבש םעד טצונַאב טָאה רע .םעד רַאֿפ ןקָארשעג ךיז ןבָאה עלַא סָאװ -
 רעד ןֿפלָאהעג ןוא ךיש יד טצוּפעג טָאה רע ; גוצנַא ןקידגָאטנוז םעד ןצוּפוצסיױא
 החּפשמ-יטרַאקעמ עצנַאג יד .דַארַאּפ ןשירייא ןקידנגרָאמ םוצ ךיז ןטיירג החּפשמ
 טימ ,ּפעק יד ךיז ןגָאװצ טימ ,ןצוּפ ,ןסערּפ ,ןשַאװ טימ ןעמונרַאֿפ ןעוועג זיא
 .ןקעלֿפ ןעמענסורַא טימ ,ּפענק ןעייננָא טימ ,ךעלדיילק ןוא ןזיוה ןטכיררַאֿפ

 -ּפָא ןַא ,החּפשמ:-יטרַאקעמ עצנַאג יד טָאה ,ירֿפ רעד ןיא גָאטנוז ,סנגרָאמוצ
 ,רעדיילקיגָאטנוז עטסעב יד ןיא עטצוּפעגסיױא ןַא ,עטמעקעגסיוא ןַא ,ענעשַאוועג
 "ַאב ךיוא ךיז ןגרָאמירֿפ םענעי טָאה עבָאב יד ,ךריק ןיא געוו ןֿפױא טרידַארַאּפ
 ןקָאז ענעמוג יד :החּפשמ רעד טימ טייצ רעגנַאל ַא רַאֿפ לָאמ ןטשרע םוצ ןזיוו
 .גנַאג םעד טרעטכַײלרַאֿפ ליֿפ ריא ןבָאה

 רעד טימ טריצַאב ,טַאװַארק םענירג 'ַא טימ ,טכירעגֿפױא ,ןיילַא יטרַאקעמ
 טָאה רעטָאֿפ ןייז סָאװ ,"דנַאלרייא ײרֿפ ַא רַאֿפ, טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ םעלבמע
 ,עדרעוו ַא ןוא ץלָאטש ַא טימ החּפשמ יד טריֿפעג טָאה ,ריא וצ טרעהעג ךָאנ
 ןייז ןיא דלַאב ןסעגרַאֿפ וצ סַאג עטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא יד טכַאמעג טָאה סָאװ
 רעשירייא ןַא ןוֿפ ּפָאק םעד םיא ןיא ןעזעג טציא טָאה ןעמ .תורּכיש ןוֿפ טײקכַאװש
 ןעמ .ךריק ןיא עסעמיגָאטנוז רעירֿפ רעד וצ דובּכ טימ יז טריֿפ רע סָאװ ,החּפשמ
 ןעזעג ןבָאה ייז ןעוו ,ןעקנואוועגרעביא ךיז ןבָאה םינכש יד ןוא ,טסירגַאב םיא טָאה
 .לסעג ןיא טיײקטצוּפעגסיױא רעייז ןיא ןײגכרודַא סיטרַאקעמ יד

 טגערֿפעגנָא ךיז עטנכש ַא טָאה --- ? סיטרַאקעמ יד טימ רעמ רעד זיא סָאװ --
 רַאֿפ ןענַאטשעג זיא עכלעוו ,יקסווָאדיװַאד הרובד ייב רעטצנעֿפ ןטנֿפעעג ַא ןוֿפ
 ,םָארק ריא

 -ּפָא הרובד טָאה -- ,"עדיעּפפ עטשרע יד טכַארבעגמײהַא טָאה ירעמ --
 .טרעֿפטנעעג

 ואוו ,רַאוטָארט ןֿפױא ןירעמ ןֿפָארטעגנָא גניווריוא טָאה ןסע ןקידגָאטנוז ןכָאנ
 .טרַאװעגּפָא טַאהעג ןיוש יז טָאה רע

 ? ךָאװ עצנַאג ַא ,ירעמ ,ןעוועג סָאד וטסיב ואוו --
 ןָא טשינ טרעֿפטנעעג ירעמ טָאה -- ,לדיימ-רעטעברַא ןַא טציא ןיב ךיא --

 .ץלָאטש
 .ריד רַאֿפ טעברַא ןייק טשינ זיא סָאד רעבָא ,ןוֿפרעד טרעהעג בָאה ךיא --
 ? סָאװרַאֿפ ---
 ןיא לעװ ךיא ,ענעלַאֿפרַאֿפ ַא וטסיב .ּפַאש ןיא ןלַאֿפעגנײרַא לָאמ ןייא --

 .ריד רַאֿפ סרעסעב סעּפע ןבָאה ןכיג
 זָא --
 -סױרַא רעטעּפש טסעוו ,ירעמ ,גָאז .םעד ןגעוו טרעלקעג בָאה ךיא ,ָאי --

 1 ןעמוק
 דַארַאּפ ןשירייא םוצ זדנוא טמענ רעטָאֿפ ןיימ .טשינ תמאב ןָאק ךיא --

 .קרַאּפ-לַארטנעס ןיא
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 ?טכַאנרעדֿפױא טנייה יוואומ ַא חוּכמ זיא סָאװ ןוא ---
 ? םיא ןוֿפ סעּפע טרעהעג ? טענ טכַאמ סָאװ .ןעז ןרימ ---
 טענ זַא ,ןגָאז ייז .ןטנעמירעּפסקע ענעדײשרַאֿפ םיא טימ ןכַאמ ייז ,ָאי --

 .ןייג ןענָאק טעווי
 ? סָאװ --
 ,טסרעה וד סָאװ סָאד טָא --
 ?ןעז טנייה םיא טסעוװ ,גניווריוא ,טרַאװ --
 ןָאק ןיײלַא עטַאט ןיימ .םיא וצ וצ טשינ טזָאל ןעמ .טשינ -- ךיא --

 ..ןעז םיא
 ?הבוט ַא ןוט רימ טסליוו -
 ,סיוועג ---
 .לייוו ַא ָאד טרַאװ ---
 סָאד טכַארבעגּפָארַא דלַאב ןוא ןיײרַא בוטש ןיא ןֿפָאלעגֿפױרַא לענש זיא יז

 .ריּפַאּפ ןיא טלקיוועגנייא ,ןזיור לטעקוב
 ןבעגרעביא סָאד לָאז רע זַא ,רעטָאֿפ ןייד טעב ,גניווריוא ,ךיד טעב'כ --

 | .ןטעג
 ,סיוועג ---
 יז טָאה --- ,תוריכש עטשרע עניימ ןוֿפ זיא סָאד זַא ,ןגָאז םיא רע לָאז ןוא --

 ,לביימש ַא טימ טגָאזעג
 .סיוועג ---

 סָאװ ,ךעלמילב יד ריּפַאּפ ןוֿפ טלקיװעגֿפױא טָאה ףלָאװ-השמ ןעוו ,רעטעּפש
 יד ןוֿפ ,ןלַאֿפעצ ןעועג ןיוש ןזיור יד ןענייז ןענעטיינ טקישעג טָאה ירעמ
 -עמ רעניילק ַא ערדלָאק סנעטיינ ףיוא ןלַאֿפעגסױרַא זיא ךעלטעלב עטלײשעגּפָא
 | .סקיֿפיצורק רענעלַאט

 ,ןצרַאה ןיא ךָאטש ַא טליֿפרעד טָאה ףלָאװ-השמ
 ! םלצ ַא ןדיי ַא ןקיש וצ --- ןיטסירק רעשירַאנ ַא ןוֿפ לסיב ַא לַאֿפנײא ןַא ---
 ,ןטסרעייט םוצ ריא זיא סָאװ ,סָאד רימ טקיש יז ,טוג טניימעג ךָאד טָאה יז --

 .טגָאזעג ןעטיינ טָאה --
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 ןוֿפ ,עלַא .לָאטיּפש ןיא ךיז טניֿפעג ןעטיינ יו םישדח ייווצ רעכעה זיא סע
 ןעועג ןענייז ,רעטסעװש-ןקנַארק רעטצעל רעד וצ זיב רָאטקָאד טּפיוה םעד
 ןעוועג זיא סע סָאװ ,ןוטעג ןבָאה עלַא ןוא --- לַאֿפ ןייז ןיא טריסערעטניארַאֿפ
 םיא ןכַאמ וצ ,םיא ןלייה וצ ,קיטיונ ןעועג טשינ זיא סע סָאװ ןוא קיטיונ
 ןוא עיּפַארעט-ָארטקעלע ןריקיטקַארּפ ןוֿפ ביוהנָא םייב ןעוועג זיא סע .םעווקַאב
 ןשזַאסַאמ ןגעוו עירָאעט יד ןוא ,ןיצידעמ רעד ןיא טֿפַארק עשירטקעלע ןדנעװנָא
 רעד ןרָאװעג זיא ןעטיינ .ןעמוקעגֿפױא יינ ןעוועג טשרע זיא גנוביא רעשיזיֿפ ןוא
 ַא ןרָאװעג זיא לַאֿפ ןייז ,לָאטיּפש ןיא טײקמַאזקרעמֿפױא סנעמעלַא ןוֿפ רעטנעצ
 יװ ,ןטנעמיױרעּפסקע עלַא יד טריֿפעגכרודַא םיא ףיוא טָאה ןעמ ןוא ,לַאֿפ-עבָארּפ
 ,סגווױא עשירטקעלע ןיא רעדילג יד ןקַאב סָאד ,גנולַארטשסיױא עשירטקעלע
 , ,ןשזַאסַאמ ןוא ןעגנוביא עשיזיֿפ

 "סקע עלַא יד ןֿפרָאװעגרעטנוא ךיז טָאה ,ןכַאמ ץלַא ךיז טימ טזָאלעג טָאה רע
 -רעסָאװ ןעגנערב םיא ןענָאק ייז זַא ,טביולגעג טשינ טָאה רע שטָאכ ,ןטנעמירעּפ
 יװ טכַארטַאב ךיז טָאה רע ,ללכב טרעוו רעייז ןיא טלֿפײװצעג ןוא ןצונ זיא-סע
 -ירעּפסקע ערעייז עלַא סיוא םיא ףיוא ןריֿפ םיריוטקָאד יד סָאװ ,לקילָארק ַא
 ,םיאורב ערעדנַא ןצונ ןעגנערב ןטנעמירעּפסקע עקיזָאד יד ןלעװ רשֿפא ,ןטנעמ
 "עג טשינ טָאה רע .גנַאגרעטנוא םוצ טּפשמרַאֿפ רעבָא זיא ןיילַא לקילָארק סָאד
 ןײלַא םיריוטקָאד יד שטָאכ ,ןֿפלעה םיא ןלעוו ןעלטימלייה עלַא יד זַא ,טרעלק
 -- קילג רַאֿפ טלַארטשעג ןבָאה ייז .ןטַאטלוזער יד טימ ןעוועג ךעלקילג ןענייז
 טָאה רע .סיֿפ יד טימ ןגעװַאב ןענָאק דלַאב טעװ רע זַא ,טדערעגנייא םיא ןוא
 -ענַאװ יד ןיא .סיֿפ יד ןיא טייקכעלגעווַאב עסיוועג ַא טקרעמַאב ןײלַא וליֿפַא
 עסיוועג ןיא ךיז ןקייו וצ גנַאלהעש ןטלַאהעג םיא טָאה ןעמ ואוו ,רעדעב
 רע ןעוו .סיֿפ יד טימ ןגעװַאב ײרֿפ טנָאקעג וליֿפַא רע טָאה ,ןֿפָאטש עשימעכ
 ןוא --- דײרֿפ רַאֿפ ןקָארשרעד ךיז רע טָאה ,ןוטעג לָאמ ןטשרע םוצ סָאד טָאה
 ןעװעג רעבָא זיא רע .םיא ןיא ןוטעג דניצ ַא ךיז טָאה גנונֿפָאה לַארטש ַא
 ליֿפ טָאה ןוא רערעלק ליֿפ ןעזעג ןיילַא ךיז טָאה רע ,טגיינעג שיטילַאנַא ליֿפוצ
 ,םיא םורַא עלַא יו בצמ ןייז טצַאשעגּפָא רעסעב

 סנשטנעמ םעד ןוֿפ טייקיטכיוו יד םיא ןזייװַאב וצ ךיז ןעימ סרעטָאֿפ ןייז
 רַאֿפ ןעניד טנָאקעג טשינ ךיוא ,בצמ םענעגייא ןייז ייב ,םיא טָאה ץנעטטיזקע

 -נעמָארטשסױרַא ,ליֿפעג-תונמחר ףיט ַא ןעוועג ךָאד זיא סע .טלַאהנָא ןסיורג ַא

 טשינ סָאד טָאה רע וליֿפַא ןעוו ,רעטָאֿפ םוצ ץרא-ךרד ןטסקינייװעניא ןַא ןוֿפ קיד

 ןדייל סרעטָאֿפ ןטימ שינעעזנייא ןַא ןבעגעג םיא טָאה סָאװ ,ןזיװעגסױרַא דימּת

 טָאה רע סָאװ ,סערעטניא רעד ייס רעבָא .ןרעטכײלרַאֿפ וצ םיא ןליוו ַא ןוא

 "עג ןבָאה רעטָאֿפ ןטימ ןעזנייא ןייז ייס ,ןבעל ןכעלשטנעמ ןיא טַאהעג לָאמַא

 סע .ןבעל םוצ קשח ןייז טימ ןעמַאזוצ ,םיא ןיא ךיז ןשעלסיוא ןייא ןיא ןטלַאה
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 ןדנובעגנָא סנטצעל ןטלַאהעג םיא טָאה סָאװ ,םידָאֿפ רעניד ןייא ןעוועג רעבָא זיא
 -רעבירַא טָאה סָאװ ,לרער ַא ןעוועג ךיוא ךיילגוצ זיא סָאװ ,םידָאֿפ ַא ,ןבעל ןָא
 ,טיוט םוצ ןליוו םעד ,גנוטכינרַאֿפ ןוֿפ םס םעד ןבעל ןייז ןיא ןגָארטעג

 ןסקַאװעצ ךיז ןעמונעג טָאה סָאװ ,טֿפַאשנדײל יד -- ןעוועג זיא םידָאֿפ רעד |
 ץרַאה ןייז ןיא עביל ןייק ןעוועג טשינ זיא סע .ןירעמ רעניילק רעד רַאֿפ םיא ןיא
 טױרעלקעג םעד ןגעוו טֿפָא טָאה רע .ןעוועג רָאלק רע זיא םעד ןיא -- ,ריא רַאֿפ
 ןיא טקרַאטשעג ץלַא ךיז טָאה סָאװ ,ליֿפעג עשינַאֿפָארּפ סָאד טלָאװעג רעייז ןוא
 רעבָא סע טָאה רע -- ,עביל ןוֿפ ליֿפעג ןרענעש .ןרעכעה ַא וצ ןבײהֿפױא ,םיא
 ,טנָאקעג טשינ

 םעד ןגעק המקנ ןוֿפ טקַא ןימ ַא ןייגַאב וצ ןליוו רעד םיא ןיא ןעוועג זיא סע
 קידתוירזכַא ױזַא ןעוועג זיא סָאװ ,ןבעל סָאד טַאהעג טנייֿפ ליֿפוצ טָאה רע .ןבעל
 -עגנָא ,םיא ןיא טקרַאטשעג ךיז טָאה ןליוו רעד יוװ ,סנטצעל טָאה רע .םיא וצ
 סָאװ בעל םעד ןיא רשוי ןוא טיײקידנעטשנָא ,טַײקכעלרע ןגירק טניײֿפ ןביוה
 ,ןירעמ וצ ןגיוצעג טשינ םיא טָאה סע יװ ,םיא וצ קידרשוימוא ױזַא ןעוועג זיא
 ןעוועג רעבָא רע זיא ,עיזַאטנַאֿפ ןייז ןיא טכעלרעהרַאֿפ טשינ יז טָאה רע יװ
 ,שינעעזנייא זיא-סע-ןעמעוו טימ ןבָאה לָאז רע זַא ,לרוג ןוֿפ ןגָאלשעג ליֿפוצ
 טָאה עכלעוו ,לדיימ רעשירייא רעד רַאֿפ ךיוא רע טָאה ,רעטָאֿפ ןייז רַאֿפ יו ױזַא
 -רַאֿפ ,ליֿפעג ןוֿפ טײקמערַאװ ןוא ןליוו ןטוג ליֿפ ױזַא ןזיװעגסױרַא טַאהעג םיא
 ןרעוו טלדנַאװרַאֿפ טנָאקעג בצמ ןלַאמרָאנ ַא ייב טלָאװ סָאװ ,גנורערַאֿפ ַא טגָאמ
 יד טימ ןסירעגסיוא ,ןלזג ַא יװ ,טָאה ןעטיינ רעבָא :עביל ןוֿפ ליֿפעג ַא ןיא
 ןטײרּפשסיױא ךיז ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,גנוטער ןוֿפ בעוועג ןדעי טנעה ענעגייא
 טָאה רע סָאװ ,עלקה-ףּכ ַא ןיא ןלָאֿפ ןוֿפ םיא ןטלַאהוצרעטנוא ףיוא ץענ ַא יו
 ןעוועג זיא סָאװ ,ןבעל סָאד טַאהעג טנייֿפ טָאה רע .ךיז רעטנוא ןיילַא ןבָארגעג
 ךָאנ רעבָא טָאה רע ,םיא וצ שירעטומֿפיטש ױזַא ןוא ערעדנַא וצ קיבעגיײרֿפ ױזַא

 -ןֿפרָאװעגסױרַא ןייז רַאֿפ ,טײקנֿפלָאהַאבמוא ןייז רַאֿפ ןיילַא ךיז טַאהעג טנייֿפ רעמ |
 ,סַאג רעד ףיוא עטַאמש ַא יו טייק

 רַאֿפ טכַארטעג רע טָאה -- ,"ךיא יו סעקילַאק ןבָאה טכער ַא רַאֿפ סָאװע
 סָאװ ,ןליֿפעג ךיז ןיא ןעיצוצֿפױא רעדָא ןֿפירגַאב טימ ןרירעּפָא וצ, --- ,ךיז
 "?ןשטנעמ עטנוזעג עלַאמרָאנ וצ ןרעהעג

 -טכעלשעג ןוֿפ ליֿפעג םעד ןוֿפ ןכַאמ ײרֿפ טנָאקעג טשינ רעבָא ךיז טָאה רע
 גנַארד רעכעלריטַאנ רעד .םיא ןיא טכַאװעגֿפױא לַאמרָאנ טָאה סָאװ ,טסול רעכעל
 -ַאנַא ןוא עשיֿפָאזָאליֿפ עלַא ןוֿפ ןרָאװעג רעקרַאטש זיא רעגַאב ןשרוחב ןייז ןוֿפ
 ,ןובשח ַא יו טלעטשעגוצ םיא טָאה בצמ ןייז סָאװ ,ןעגנוטכַארטַאב עשיטיל

 ןייז ףיוא טכַאנײיב סעיזוליא יד ןוֿפ ןעײרֿפַאב טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רע
 ןבָאה סָאװ ,סעיזוליא יד ,טכַארבעג םיא טָאה ןעקנַאדעג טייק יד סָאװ ,רעגעלעג
 -נעס עריא ןוֿפ רירַאב םעד ןליֿפ טגעלֿפ רע ןעוו ,טלָאמעד םיא ןיא טרירביוו
 סָאװ ,לקניוו ךעלנעזרעּפ םיטניא ןייז ןעוועג ןענייז סעיזוליא יד .רעגניֿפ עוויטיס
 םעד ןיא ,טרָאד .ןבעל ןוֿפ היח רעד ןוֿפ ייז ןיא ןטלַאהַאבסיױא ךיז טָאה רע
 ןיא רוחב רעדעי יװ לַאמרָאנ ןעוועג ןעטיינ זיא ,לקניוו םענעטלַאהַאב .ןעמיטניא
 ,רעגַאב ןשיזיֿפ ַא טליֿפ רע רעכלעוו וצ ,לדיימ ַא טימ ךיז ןעק סָאװ ,ןרָאי ענייז
 רע יװ רעדיוו ןעזעג ךיז טָאה רע .טײקנֿפלָאהַאבמוא ןייז ןָא ןסעגרַאֿפ טָאה רע
 ,םיא טימ ןֿפָארטעג טָאה קילגמוא סָאד רעדייא ןעוועג זיא

 ןוא םיא ןגעק טֿפמעקעג בייל ַא יו טָאה גנוטלַאהרעד-טסבלעז ןוֿפ ליֿפעג סָאד
 ףיורעד ךיז לָאז רע סָאװ ,ץנַאטסבוס ןוֿפ בעוועג עקיטיונ סָאד םיא רַאֿפ טבעוועג
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 סָאװ ,קילג ןשיזיֿפ ןטסכעה םעד ןוֿפ סעיזוליא םיא רַאֿפ ןֿפַאשעג ,ןטלַאה ןענָאק
 ןיא טלדנַאװרַאֿפ ךיז ןבָאה סעיזוליא יד .ןבעג וצ טָאה ןבעל עשינַאֿפָארּפ סָאד
 רעבָא .טֿפנוקוצ ַא טגָאזעגוצ םיא ,ןעגנונעֿפָאה ענייז טרעּפכורֿפַאב ,ןטעטילַאער
 .םיא טָאה רע סָאװ ,םיא ןוֿפ רעקרַאטש ןעוועג זיא סָאװ ,חוּכ ַא ,חוּכ רעדנַא ןַא
 טשיװעגּפָא ןוא םיא ןיא טעברַאעג טָאה ,ןרילָארטנָאק ןוא ןגיזַאב טנָאקעג טשינ
 .טכַארבעג םיא טָאה גנַארד ןשרוחב ןוֿפ ליֿפעג עלַאמרָאנ סָאד סָאװ ,ןסניוועג עלַא
 ןוֿפ בײלקנָא-השורי ַא ,תועינצ רענעריובעגנייא רעד ןוֿפ חוּכ רעד ןעוועג זיא סע
 םעד ןוֿפ הואּת יד טמיוצעג טָאה סָאװ ,תורוד רעטרעדנוה ןוא ןרָאי רעטנזייט
 יד ןעמוטשרַאֿפ וצ ןעװעג גונעג טשינ זיא ,טקניטסניא-טכעלשעג ןוויטימירּפ
 ןיא טדײלקַאב םיא יז טָאה ,הטרח ךרוד טקניטסניא ןוויטימירּפ םעד ןוֿפ םיטש
 ןעוועג רבוג טָאה ליֿפעג עוויטימירּפ סָאד ןעוו ,לָאמ ןדעי : דיילק-הוורע קיצומש ַא
 גנולּפירקרַאֿפ רעשיזיֿפ רעד וצ ,קידלֿפש טליֿפרעד ךיז ןעטיינ טָאה ,םיא רעביא
 ַא ןיא טזָאלעגרעביא םיא ןוא ---גנולּפירקרַאֿפ עשילַארָאמ יד ןעמוקעגוצ זיא
 ןייק ןעזעג טשינ טָאה רע ןכלעוו ןוֿפ ,טײקנלַאֿפעג ןוֿפ ,גנולֿפײװצרַאֿפ ןוֿפ בצמ
 זיא רע .טייקצרַאװש רעד ןיא טשרעהעג טשינ טָאה טכיל קנוֿפ ןייק .בײהסױרַא
 רָאנ ,עטַאמש עשיזיֿפ ַא רָאנ טשינ ,רענעֿפרָאװעגסױרַא ןַא יװ ןעמוקעגרָאֿפ ךיז
 ,עקיטסייג ַא ךיוא

 יו גנונירטנַא רעדנַא ןייק םיא רַאֿפ ָאטשינ זיא סע זַא ,ןעזעגנייא טָאה רע
 רעסעב ץלַא ,ןריֿפסױא סָאד טעװ רע רעכיג סָאװ ; גנוטכינרַאֿפ ןיא ,טיוט ןיא רָאג
 ,ןענוֿפעגסיױא טָאה רע .ךיז רַאֿפ ןעמוקַאב ארומ טָאה רע .םיא רַאֿפ ןייז סע טעוװ
 ןקיטסייג ןייז ןיא רָאנ ,רעּפרעק ןשיזיֿפ ןייז ןיא טשינ טקעטש םומ רעד זַא
 ,ךיז טעיָאר רע ןכלעוו ןיא ,ןײרַא ּפמוז ןיא ןּפעלשטימ ליוװ רע ןוא --- ,תוהמ
 ליֿפעג ןייז -- ,ףירגַאב רענייר רעקיצנייא רעד םיא רַאֿפ זיא סע סָאװ ,סָאד
 ןעוועג זיא סע .ןײרַא טיוט ןיא -- ךיז ןוֿפ ןעװעטַאר ךיז זומ רע .ןירעמ רַאֿפ
 ,היח ַא ןוֿפ ןרָאװעג טגלָאֿפרַאֿפ טלָאװ רע יו ןעמוקעגרָאֿפ ךיז זיא רע ,טסיזמוא
 טֿפיױל ,ךיז ןעװעטַאר וצ ריא ןוֿפ טֿפױל רע ןוא .ןקוצרַאֿפ וצ ךָאנ םיא טגָאי סָאװ
 -ערג רעטצעל רעד וצ ןעמוקעגנָא רע זיא טציא .רערעדנַא ןַא ןיא בורג ןייא ןוֿפ
 - סיוא ךיז ןטײרּפש םיא רַאֿפ .שינעטלעהַאב ןייק רעמ ָאטשינ זיא סע .עיניל-ץענ
 יד .גערב ןיא ןיירַא ךיז טשַאװ רע יוװ ,רעוויר-טסיא ןוֿפ ןרעסַאװ עקיצומש יד
 ,ןיילַא ךיז ןוֿפ ןעװעטַאר ךיז זומ רע ןוא ,םיא ןיא רָאנ ,ןסיורד ןוֿפ טשינ זיא היח

 טכענ עצנַאג .געט עטצעל יד לוֿפ ןעוועג חומ ןייז זיא ןעקנַאדעג יד טָא טימ
 ןייז ןריֿפסיױא ןוֿפ ןעלטימ ןגעוו ןיוש טרעלקעג טָאה ןוא ךַאװ ןגעלעג רע זיא
 קירוצ ןעמוקנָא ןייז ךרוד ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא סָאװ ,דרָאמטסבלעז ןוֿפ ןַאלּפ
 ,ןײרַא לָאטיּפש ןיא

 ןגיוא יד טימ טצָאלגעג טָאה ןוא טכַאניב ןגעלעג ױזַא זיא רע ןעוו ,לָאמ ןייא
 טָאה ,ןרעה וצ טשינרָאג ןוא ןעז וצ טשינרָאג ,ללח םענעטכיױלַאב-גרַאק םעד ןיא
 טנעיצַאּפ ַא ןעוועג זיא סָאװ ,רעקילָאהָאקלַא ןטלַא ןַא ןוֿפ םיטש יד טרעהרעד רע
 : טעב ןטייווצ םעד ןיא

 ,טגערֿפעג ןכש ןייז טָאה -- ? טָאג ןיא טסביולג וד ,"ידָאב" ,יעה ---
 -עג טשינ רע טָאה ,ךיז טימ ןעמונרַאֿפ .טרעֿפטנעעג טשינ םיא טָאה ןעטיינ

 ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה רע .ערעדנַא ןוֿפ םירוסי יד ןעז טנָאקעג טשינ ןוא טלָאװ
 טלגנירעגמורַא טרָאד זיא רע זַא ,טניימעג טָאה רע סָאװ ,לָאטיּפש ןוֿפ לגילֿפ א
 "ויוולעב ןשיטָאטש םעד ןיא רעניײמעגלַא ןַא ןעוועג זיא לגילֿפ רעד .םיאנוש טימ
 . ןרָאװעג ןטלַאהעגסיױא ןלַאֿפ עטסרעמ יד ןיא ןענייז ןטנעיצַאּפ יד ואוו ,לָאטיּפש
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 ןוֿפ ןענַאטשַאב ןענייז עקנַארק יד ,טָאטש רעד ןוֿפ רעדָא ןטלַאטשנַא"הקדצ ןוֿפ
 -ֿפױא יד ןוא רעטסעוװשדןקנַארק יד ןבָאה ,גנורעקלעֿפַאב רעד ןיא עטסמערָא יד
 ןעגנַאגעג ןוא ןעמוקעג ןענייז ייז ;ייז טימ ליֿפוצ ךיז ןבעגעגּפָא טשינ רעעז
 סָאװ ,סערעטניא רעלעיצעּפס רעד ,לָאטיּפש ןיא עגַאל עטריגעליווירּפ סנעטיינ
 האנק עקרַאטש ןֿפורעגסױרַא רַאֿפרעד טָאה ,םיא ןיא טַאהעג ןבָאה רעטסעווש יד
 ,לָאמ ןדעי ןוא ,"ויוולעב ןוֿפ ץנירּפ , שיטסַאקרַאס ןֿפורעג םיא טָאה ןעמ .םיא וצ
 ןעמ ןעוו רעדָא ,ןסע ןגָארטעגוצ םיא טָאה ,ןעזעגוצ םיא טָאה רעטסעווש ַא ןעוו
 טָאה ,ןלַארטש-טעלָאיװ:-ַארטלוא טימ םיא ןעמערַאװ וצ טריֿפעגסױרַא םיא טָאה
 ,טייצ עלַא ייז ןבָאה ויוולעב ןוֿפ ץנירּפ םעד רַאֿפ, : ךיז ךָאנ ןֿפורכָאנ טרעהעג רע
 ,"טשינרָאג ייז ןעעז זדנוא ןוא

 םענייק טימ טָאה רע .עבטמ רעבלעז רעד טימ טלָאצעג ייז טָאה ןעטיינ
 ,ןכש ןייז טימ ןוט וצ ןבָאה טלָאװעג רע טָאה ץלַא ןוֿפ רעקינייװ .טדערעג טשינ
 ,םיא ןבעל טעב ןטייווצ םעד ןיא טגיײלעגניײרַא טַאהעג טָאה ןעמ ןכלעוו

 -סעווש יד סָאװ ,םעד ןוֿפ ןענַאטשרַאֿפ טָאה ןעטיינ יו ,טנעיצַאּפ רעיינ רעש
 םיא טָאה ןעמ .רעקילָאהָאקלַא רערעווש ַא ןעוועג זיא ,טגָאזעג םיא טָאה רעט
 טוואורּפעג לָאמ רָאּפ ַא ןיוש טָאה רע .ירעיוב רעד ןוֿפ ,סַאג רעד ןוֿפ טכַארבעג
  -טנע וצ םיא ןטימעגסיוא טָאה ןעטיינ רעבָא ,ןענעטיינ טימ סעומש ַא ןּפינקרַאֿפ
 ,טרעֿפטנעעג טשינ םיא רע טָאה לָאמ סָאד ךיוא ,ןרעֿפ

 לָאמַא ךָאנ טָאה רע .טזָאלעגּפָא טשינ םיא טָאה רוּכיש רעטלַא רעד רעבָא
 :עגַארֿפ יד טלעטשעג םיא לָאמַא רעדיוו ןוא

 ? טָאג ןיא טסביולג וד ,"ידָאבא ,יעה ---
 :עגַארֿפ ַא טימ טרעֿפטנעעג ףוסל םיא טָאה ןעטיינ
 | | ? קוליח רעד זיא סָאװ --
 -טזייה ַא טימ טכַאלעג רעקילָאהָאקלַא רעד טָאה -- ?קוליח רעד זיא סָאװ --

 זיא סע יצ ,ןסיוו רע זומ ,רעטלע רעד ףיוא טמוק רענייא ןעוו --- .ןעּפירכ ןקיר
 ? קיטכיר טשינ ,טשינ רעדָא טָאג ַא ָאד ָאי

 ,ןגָאז וצ סעּפע יבַא ,טגָאזעג ןעטיינ טָאה -- ,טלַא טשינ ךָאנ ןיב ךיא --
 שטנעמ רעקנַארק רעדעי .רימ ןוֿפ רעטלע טסיב ,טלַא טסיב ,רעדורב ,ָא --

 .ןַאמ רעטלַא ןַא רָאג וטסיב טייהקנַארק ןייד ןיא ,שטנעמ רעטלַא ןַא זיא
 םיא טָאה סָאד ."ןַאמ רעטלַא ןַא רָאג : רעטרעוו יד טייקעגרעביא טָאה ןעטיינ

 זיא ןעטיינ ,רע :טכער רוּכיש רעד טָאה ךָאד ןוא .טגָאזעג טשינ רענייק ךָאנ
 רע זַא ,רוּכיש רעד סָאד סייוו .טיוט ןרַאֿפ טנעָאנ טייטש סָאװ ,ןַאמ רעטלַא ןַא
 ?טיוט ןוֿפ טנעָאנ זיא

 ,טגערֿפעג ןעטיינ טָאה --- 1 ןַאמ רעטלַא ןַא זיא ןעמ זַא ,זיא סָאװ זיא --
 גנוטכַא טעװ סע רעוו ,טרעהעג רע ןעמעוו וצ ,ןסיוװ זומ ןַאמ רעטלַא ןַא --

 ,ןסיוו זומ ןַאמ רעטלַא ןַא .ןגָאז עקַאט ריד ךיא ליוװ סָאד טָא .םיא ףיוא ןבעג
 טעװ רע ןעוו ,ןרָאי עטלַא יד ףיוא ןעמענניירַא בוטש ןיא םיא טעװ סע רעוו
 רעד ףיוא םורַא ךיא ייג .ךימ םענ טָא ,סַאג רעד ףיוא ןרעוו ןֿפרָאװעגסױרַא
 ,רעטלע רעד ףיוא ןעמענניײרַא ךיד טעװ רעוו : סנייא ןגעוו רָאנ רעלק ןוא ירעיוב
 -ניהַא ךיז ךיא לעװ ואוו 1 געט עטלַא יד ףיוא ריד ףיוא ןבעג גנוטכַא טעוו רעוו
 ןוא ?ןעגנערבניירַא בוטש ַא ןיא ןוא ןעמענּפָארַא סַאג ןוֿפ ךימ טעװ רעוװ ? ןוט
 ךיא סָאװ םירָאװ ? טסײטשרַאֿפ ,ךיז ןרוּכישרַאֿפ וצ ןרוּכיש ןייא ןיא טלַאה ךיא
 םוצ ץלַא זיא ,געט עטלַא יד ףיוא ךיז ןגרָאזרַאֿפ וצ ןוטעג טַאהעג טשינ בָאה
 -עגוצ טָאה ,ףרואווסיוא ןַא טימ ןֿפָאלטנַא זיא רעטכָאט יד .ןעגנַאגעגסיוא לווייט
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 טַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,רעלָאד טרעדנוה ייווצ ,סנגעמרַאֿפ לסיב עטצעל סָאד ןעמונ

 ןטלַאהעג בָאהי ךיא סָאװ ,ןכַאז יד ןוֿפ םידָאֿפ ַא וליֿפַא טזָאלעג טשינ ,טרָאּפשעגּפָא

 ןָאשיעװלַאס יד סָאװ ,טוג ,ירעיוב רעד ףיוא םורַא ךיז ךיא רעגלַאװ ,ונ .ריא ייב

 וליֿפַא .ןשטנעמ עכעלטסירק עטוג .רעגעלטכַאנ ַא ,ןסעוצּפָא גָאטימ ַא טיג ימרַא

 ןדעי ךעלטקניּפ םעד רַאֿפ טלָאצעג בָאה ךיא סָאװ ,רבק ַא רַאֿפ עקרק קיטש סָאד

 רעמ ריד ןָאק ךיא ,טנעגַא םוצ ךיא גָאז ,ידָאב', .טֿפױקרַאֿפ ךיא בָאה ,שדוח

 רימ זיא סע ."טיווק ןייז ןלעװ רימ ןוא -- לרעֿפניֿפ ַא רימ ביג ,ןלָאצ טשינ

 ןלַאֿפקעװַא לע ךיא ןעוו .רגּפ ןיימ טימ ןוט ןלעוװ ייז סָאװ ,קוליח ןייק טשינ

 ,סַאג ןוֿפ ןעמַארּפָא ןזומ ךימ טעװ ןעמ ,ןגיל ןזָאל טשינ ךימ ןעמ טעװ ,סַאג ןיא

 ךיא בָאה ױזַא .עסַאק-טָאטש רעד ןוֿפ טלעג ןרַאֿפ רעדָא ,טלעג ןגייא ןייד רַאֿפ יצ

 "טייצ ןוֿפ טנָאקעג בָאה ןוא תוחוּכ יד ייב ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא ןעוו ,טכַאוטעג

 תוחוּכ יד ןעוו .גָאט ַא רעלָאד בלַאה ַא ןוא ייווצ רַאֿפ ןעיירד לעגנַאמ ַא טייצדוצ

 :ןעשטָאט ןייא ןיא ןטלַאהעג םערָאװ רעד טָאה ,ןענורעגסיוא רעבָא ןענייז

 יד ,טגָאז ןעמ 7? בוטש ַא ןיא ןעמעננײרַא ךיד טעװ רעוװ ,ךיא גָאז ,ילרַאשט;

 ידי ןייק טשינ רעבָא ךָאד ךיא ןיב .טייל עטלַא רַאֿפ טלַאטשנַא ןַא ןבָאה ןדיי

 תוליֿפּת טימ ,רעגעלטכַאנ ַא ,ןסע טימ רָאנ ךיד טגרָאזַאב *ימרַא ןָאשיעװלַאס; יד

 יד .קילָאטַאק ַא ןיב ךיא לייוו ,רימ רַאֿפ טשינ ןגיוט תוליֿפּת ערעייז .טָאג וצ

 טדנעוועג ךיז בָאה ךיא סָאװ ,חלג רעד .טשינ ךיוא סָאד וליֿפַא ןבָאה ןקילָאטַאק

 סע טסעװ וד, :עֿפָאק ַא ףיוא רימ ןבעג וצ טַאהעג ארומ וליֿפַא טָאה ,םיא וצ

 לָאז סע רעװ טשינ טָאה רע ןעוו ,ןוט רענייא לָאז ןעד סָאװ זיא ,?ןעקנירטרַאֿפ

 יד ןוֿפ גָאט-וציגָאט ןוֿפ ךיא לַאֿפ ָאד ןוא ? געט עטלַא יד ףיוא ןעמעננײרַא םיא

 :ןעשטוקרעד ןייא ןיא ןעשטומ ןייא ןיא ךיד טלַאה ןטש רעד ןוא ,תוחוכ

 עקַאט ךיא ןיב ,ונ *? סַאג ןיא ןלַאֿפ טסעװ וד ןעוו ,ןוט וטסעװ סָאװ ,ילרַאשט;

 סָאד טגָארט סָאװ ,רענידַאב רעד .ןעמונעג לָאטיּפש ןיא .ךימ טָאה ןעמ .ןלַאֿפעג

 טעװ סע זַא ,ךיא עז רעסַאװ ןייד ןוֿפ ,ילרַאשט/ : רימ טגָאז ,זדנוא ןוֿפ טסימ

 לעװ ךיא זַא ,טניימעג טָאה רע ."ּפָא ךיז טסקוד וד זַא ,ןעמענ גנַאל טשינ ןיוש

 טלַאה ָאד ןגיוא יד ןיא קיטכיל רימ סע טרעװ לָאמַא טימ ןוא .ןקערשרעד ךיז

 "נײרַא ךיד טעװ רעװ ,ילרַאשט :ןרעלק ןייא ןיא ,ךיז ןעשטומ ןייא ןיא ךיא

 ןוא ? געט עטלַא ענייד ןיא ריד ףיוא ןבעג גנוטכַא טעוװ רעוו ,בוטש ןיא ןעמענ

 יד ףיוא רעגרָאזרַאֿפ רעקיצנייא רעד זיא טָאג זַא ,טסואוועג טשינ בָאה ךיא

 ךיא ןעוו ,ךיז וצ ןעמענוצ ךימ טעװ סוזעי רעטוג רעד ,טסײטשרַאֿפ ,געט עטלַא

 סע רעװ ,ךיז ןגרָאז ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיא בָאה ָאד ןוא .סַאג ןיא ןלַאֿפ לע

 רַאֿפ ,ןיוש וטסײטשרַאֿפ טציא .געט עטלַא עניימ ףיוא ךיז וצ ןעמענוצ ךימ טעוו

 רע ןעוו ,טרעהעג רע ןעמעוו וצ ,טלַאה רע ואוו ,ןסיוװ זומ רענייא רעזדנוא סָאװ

 רעטלַא ןַא רָאג ,ןַאמ רעטלַא ןַא טסיב ,"ידָאב;, ,וד ןוא .רעטלע רעד ףיוא טמוק

 : ! ןַאמ

 .דייר סרוּכיש ןטלַא םעד ןיא ,רעטּפַאכרַאֿפ ַא ,טרעהעגנייא ךיז טָאה ןעטיינ

 ַא ןוֿפ לַאֿפוצ ַא ךרוד טדערעגסױרַא ,רעטרעװ ןכַאמ לָאמ לייט רעבָא ,ענדָאמ

 ןרעקרַאטש ליֿפ ַא ,ןֿפוא ןטסבערג ןֿפױא ,ןטסָארּפ עמַאס םעד ףיוא ןוא ןדמערֿפ

 ףלָאװ-השמ .ענעגייא ןוֿפ ךעלגעטיגָאט טרעה ןעמ סָאװ ,רעטרעוו יו קורדנייא

 יװ רעמ ,ןעטיינ ,רע זַא ,ךעלגעמ יװ ןכַאמ וצ רָאלק ױזַא םיא טימעג ךיז טָאה

 םיא טוואורּפעג טָאה רע ;הנומא ןַא ןיא ךיז טקיטיונ ,בצמ ןייז ןיא ערעדנַא

 עשידיי עקילייה ןוֿפ ןזייװַאב עטנעגילעטניא ךרוד ןביולג ןיא ןעגנערבניירַא

 רעטָאֿפ סנעטיינ טָאה ,ןוז םוצ עביל ןייז ןוֿפ רעבָא חוּכ ןצנַאג ןטימ ,ןטֿפירש
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 יד טַאהעג ןבָאה סע יװ גנוקריוו ַאזַא םיא ףיוא ןבָאה טנָאקעג טשינ ךָאד
 םעד ןוֿפ ,טײקטלֿפײװצרַאֿפ ןיא ,ענעֿפרָאװעגסױרַא ,רעטרעוו עקיטומ ,עטסָארּפ
 ןזָאל ךיז טלָאװעג טשינ רעבָא טָאה ןעטיינ .םיא ןבעל ןגעלעג זיא סָאװ ,רוּכיש
 יוג ןרוּכיש ןוֿפ דייר עטנעגילעטניא טשינ יד סָאװ ,ץענ רעד ןיא ןבעוונייא
 :טָאּפש ןיא בלַאה ןֿפורעגנָא ךיז טָאה רע ןוא ,םיא רַאֿפ טגיילעגסיוא ןבָאה

 ןוֿפ טלעצעג םעד ןיא ןרעוו ןעמונעגניירַא טסעוװ וד רעדייא רעבָא ,ָאי --
 ,םונהיג ןוֿפ גנוקינייר יד ןײגכרודַא רעירֿפַא ןזומ וטסעוו ,סוזעי ןייד

 ףיוא ,ָאד ןעד ךיא ןיב ?ןבָאה וצ ארומ ךיא בָאה סָאװ ? סָאװ זיא ,ונ --
 "עג ךיז ךיא בָאה ןבעל ץנַאג ןיימ ? םונהיג ַא ןעגנַאגעגכרודַא טשינ ,דרע רעד
 ,טקידניזרַאֿפ ךיז ךיא בָאה ןוא ,ןָא טנגוי רעירֿפ ןיימ ןוֿפ ,םונהיג ןיא טקינייּפ
 רעד זַא ,טשינ ביולג ךיא רָאנ .ןעמענ וצ טיירג ייז ןיב ךיא ,ץימש רימ טמוק
 ןייא ןיא ךימ טלַאה חלג רעד שטָאכ ,ןסיימש ליֿפ ןזָאל ךימ טעװ סוזעי רעטוג
 ,טלעוו-רעד ףיוא ןרָאװעג ןסימשעג גונעג ןיוש ןיב ךיא זַא ,סייוו סוזעי .ןקערשנָא
 ,ןגָאוטוצרעבירַא טרעוו ץלַא זיא סע ,ריד גָאז ךיא .ןבָאה תונמחר טעװ רע ןוא
 ,ןעמוק וצ ןיהואוו , םייהַא טסָאה וד זַא ,טסרעהעג וד ןעמעוו וצ טסייוו וד יבַא
 רעדָא רעמ ץימש רָאּפ ַא ,למיה ןיא ןביוא ןסוזעי טימ ןעניֿפעג ךיז טסעוװ ןוא
 רעסיז רעד זַא ,טסייוו וד זַא ,זיא רקיע רעד ?קוליח רעד זיא סָאװ ,רעקינייװ
 .געט עטלַא ענייד ףיוא ךיד ןגרָאזַאב ןוא ןעמעננײרַא ךיד טעוװ סוזעי

 טָאה רעטלַא רעד שטָאכ ,ייז ףיוא טקוקעגמוא ךיז טָאה רעטסעװש-טכַאנ יד
 :טגָאזעג ןוא לקניוו רעייז וצ ןעמוקעגוצ זיא יז ,ליטש רעייז ןדייר וצ טימעג ךיז

 .ןטנעיצַאּפ יד ףיוא טקעװ ריא ,ליטש טייז --
 ,ָאי ,ןיוש געמ ךיא ,קנורט ַא רימ ביג ?קנורט ַא טסָאה ,רעטסעווש ,רעה --

 ,קנורט ַא ןבײרשרַאֿפ רימ טעוװ ןיילַא רָאטקָאד רעד .ןיוש געמ ךיא
 ,טגערֿפעג רעטסעווש יד טָאה --- ? ןיוש וטסגעמ סעּפע סָאװ רַאֿפ --
 טשינ רימ ןיוש ןָאק ךַאז ןייק ,ןעשעג טשינ ךַאז ןייק ןיוש ןָאק רימ לייוו --

 ןעוו ,ךיז וצ ןעמעננײרַא ךימ טעװ רע .סוזעי ןטוג םוצ רעהעג ךיא ,ןטַאשרַאֿפ
 וצ ןעמוק לעװ ךיא יצ ,קוליח רעד זיא סָאװ ,לָאטיּפש םעד ןזָאלרַאֿפ לע ךיא
 טימ ץַאלַאּפ ַא רימ ףיוא טרַאװ טרָאד .רעטעּפש רעדָא רעירֿפ טונימ ףניֿפ םיא
 טעוו חלג רעד ,ןרעה טסעוװ .ןלעװ רָאנ לע ךיא סָאװ ,ןעקנַארטעג ןטרָאס עֶלַא
 ,טנעמַארקַאס ןקיליײה םעד ןעמענֿפױא לעװ ךיא יו םעד ךָאנ זַא ,ןגרָאמ ןגָאז ריד
 .ןעשעג טשינרָאג ןיוש רימ ןָאק -- ,ןגרָאמ זיב ךיז ןטלַאהרעד רָאנ לָאז ךיא --
 ,ןגָאז ריד סָאד טעװ חלג רעד ,ןרעה טסעוו

 .טכַאלעג טָאה רעטסעווש יד
 יז ןוא --- !ליטש ..ךיז ןגָאלקַאב ןטנעיצַאּפ יד .ןייא רעסעב ףָאלש ,טענ --

 ,טרעטייוורעד ךיז טָאה
 םיא ןבָאה דיר סרוּכיש םעד .ןֿפָאלש טנָאקעג טשינ טָאה ןעטיינ רעבָא

 :ןָאט ןליטש ַא ןיא טגערֿפעג םיא טָאה רע ,טריזומַא
 סָאװ .ןעקנַארטעג עלַא טימ ץַאלַאּפ ַא ךיוא טרָאד טרַאװ רימ ףיוא ןּױא ---

 ?ןלעוװ רָאנ לעװ ךיא
 ,רוּכיש רעד טגערֿפ --- ? קילָאטַאק ַא --
 .דיי א ,ןיינ ---

 רעבָא טסָאה .דָאש ַא .ריד טימ טוג טשינ זיא סע זַא ,ארומ ךיא בָאה --
 ,ןכַאמוצטוג טייצ ךָאנ

 ,טכַאלעג טָאה ןעטיינ
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 -טוג טַאהעג טייצ ןייק טשינ ןבָאה סָאװ ,יד טימ ןייז טעוו רעבָא סָאװ --
 זיא הנומא רעייז זַא ,ןביולג ייז לייוו ,ןכַאמטוג טלָאװעג טשינ רעדָא ןכַאמוצ
 ?ייז רַאֿפ גונעג

 ױזַא רָאנ ,דָאש ַא .םונהיג ןיא ןקיניײּפ ךיז ןוא ןטלָאשרַאֿפ ןייז ייז ןלעוו ---
 .סע וזיא

 ענייז ןיא ןוטעגניײרַא ךיז ןוא יג םעד טרעהעג טשינ רעמ טָאה ןעטיינ
 ןעקנַאדעג ענעגייא

 רעדעי ךָאד טכַארט ױזַא ,ןדיי ,זדנוא ןגעוו טכַארט טסירק רעד יו ױזַא
 ןגעוו הֹּתיִּכ עכעלטסירק ןייא טכַארט ױזַא ןוא ,ןטסירק יד ,ייז ןגעוו דיי רעמורֿפ
 ןטנַאטסעטָארּפ יד ,ןטנַאטסעטָארּפ יד ןגעוו ןקילָאטַאק יד -- ,רעטייווצ רעד
 -סיוא טיירב ןוא גנַאל גונעג טשינ טָאה ייז ןוֿפ רענייק ,ןקילָאטַאק יד ןגעוו
 עלַא ןקעדוצ ןוא ןעמענמורַא לָאז רע זַא ,דסח סטָאג ןוֿפ לטנַאמ םעד טײרּפשעג
 ,שטנעמ רעד ,ךיא -- ,ןֿפָאלעג קנַאדעג סנעטיינ זיא -- ,ענדָאמ ןוא ,ןשטנעמ
 ןוא ,רעגַאב םעד ןוא שטנואוו םעד בָאה .טָאג ןוֿפ שינעֿפעשַאב סָאד זיא סָאװ
 זדנוא ןוֿפ ןרעדעי רַאֿפ ,ןשטנעמ עלַא רַאֿפ זַא ,טעבעג סָאד ךיז ןיא גָארט ךיא
 רָאנ טעוו רע סָאװ ,ןעקנַארטעג עלַא טימ ץַאלַאּפ ַא טײרגעגנָא ןייז טרָאד לָאז
 רעלַאסרעוװינוא ןַא ןוֿפ הגשה יד בָאה ,שינעֿפעשַאב סטָאג ,סע טסייה ,ךיא .ןלעוו
 םעד טָא ןוֿפ ןוא רעטָאֿפ ןיימ ןוֿפ הגשה רעד טיול ,טָאג רעבָא ןגעקטנַא .העושי
 עלַא רַאֿפ העושי רעלַאסרעוװינוא ןַא ןוֿפ הלוגס יד טשינ טגָאמרַאֿפ ,טסירק

 ,ןשטנעמ
 ,ןכש ןוּכיש ןייז ןוֿפ ןביולג רעד ןעוועג טשינ רעבָא זיא סע טצענערגַאב יו

 רעוויטימירּפ רעד טָא .ןענעטיינ ףיוא קורדנייא ןֿפיט ַא טכַאמעג ךָאד סע טָאה
 ןרוּכיש םעד רַאֿפ טנעמַאדנוֿפ ַא טגיילעג שיטסילַאער ױזַא טָאה סָאװ ,ןביולג
 ןָא ךיז ןרעמַאלק עשיטסיאָאגע-גנע ,עכעלנעזרעּפ סָאד ,ןשטנעמ םענעריולרַאֿפ
 ןטכַארט וצ ןעגנואווצעג ןענעטיינ טָאה -- "ריד וצ ךימ םענ ,סוזעי רעסיז, םעד
 רעטלַא ןַא רָאג, זיא רע ,שֿפנה-ןובשח םענעגייא ןַא ןכַאמ וצ םיא טיינעג ןוא
 ,דרָאמטסבלעז ןוֿפ ןַאלּפ ןייז ןריֿפוצסיױא ןעגנילעג םיא טעוװ סע ביוא ןוא ."ןַאמ
 ,םעלבָארּפ רעד ןגעקטנַא טֿפנוקוצ רעטנעָאנ רעד ןיא ןרעו טלעטשעג רע טעװ
 -ַאב עשיטסילַאער ,עטקעריד יד .טדערעג טַאהעג ָאד ךיז טָאה ריא ןגעוו סָאװ
 יו ױזַא טָאה ןכש ןייז ןוֿפ רוטַאנ רעוויטימירּפ רעד ייב טָאג ןייז וצ גנואיצ
 םעד ןעז רָאלק םיא ךרוד טנַאקעג טָאה רע סָאװ ,רעטצנעֿפ ַא םיא רַאֿפ טנֿפעעג
 ןוֿפ ןשטנעמ םעד רַאֿפ סיוא טערט הנומא עכעלנעזרעּפ יד ןכלעוו ,טָאג וצ געוו
 ןענעטיינ טיינעג טָאה סע ןוא .הגרדמ רעלעוטקעלעטניא ןוא רעקיטסייג רעדעי
 ,טָאג ןייז עגונב רע טייטש יוװ ,ךיז רַאֿפ שֿפנה-ןובשח ַא ןכַאמ וצ

 + ןגעװ טריטידעמ ןוא טכַארטעג ,םעלבָארּפ רעד טימ ןבעגעגּפָא ךיז טָאה רע
 . ,רעכעלדנעמוא ןַא ןעוועג זיא טכַאנ עדעי .טכענ עצרַאװש עגנַאל יד ןיא םעד
 תוחוּכ עלַא טימ טֿפמעקעגכרודַא ךיז טָאה רע ןכלעוו ךרוד ,דלַאװ רעטכידעג
 קידנגייטש ,ןטנורגּפָא ןוא רעבירג ןיא קידנלַאֿפ ,סעטסוק עטכידעג יד ןשיוװצ
 ,טכענ עצרַאװש עכלעזַא ךרוד .ןכייה יד ןיא ןגעטש עקידרענייטש עֿפײטש ףיוא
 טָאה בצמ ןייז סָאװ ,טשינ ןוֿפ סָאַאכ ןכעלדנעמוא םעד ןיא ןגעלעג זיא רע יו
 לָאז רע סָאװ ,טלַאהנָא ןטסעֿפ ַא ןעניֿפעג טװאורּפעג רע טָאה ,םיא רַאֿפ ןֿפַאשעג
 םעט ַא ,"סָאװרַאֿפ, ַא טכוזעג טָאה רע .ץנעטסיזקע ןייז ןדנירג םיא ףיוא ןענָאק
 סָאװ ,ץענערג רעד ייב טלעטשעגּפָא ךיז רע טָאה סיוועג ןוא --- ,דמעמ ןייז רַאֿפ
 רעטייוו רעבָא .טָאג ייב -- ,ןטָאבעג םיא ןבָאה טייל עטוג עלַא ןוא רעטָאֿפ ןייז
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 ,טֿפַארק רערעכעה רעכעלדנעטשרַאֿפמוא ןַא סעּפע ןוֿפ הגשה רענײמעגלַא ןַא וצ יו
 ןייז .ןייגרעד טנָאקעג טשינ רע טָאה ?"סָאװרַאֿפ, ַא ןָא טֿפַאש ןוא טקריװ סָאװ
 ַא ןלַאוטקעלעטניא יד ןוֿפ טָאג רענעמונעגנָא-ןימעגלַא רעד ןעוועג זיא טָאג
 לימ ןוֿפ דָאר יד טיירד רע ןוא דָאר ַא וצ טנַאּפשעגניײא זיא סָאװ ,זיר רעדנילב
 טעּפמיא ןקידנעקריװ םענעגייא ןַא ךרוד טגָאיעגנָא ,רעהֿפױא ןָא ,טלַאהּפָא ןָא
 ןעגנואווצעג טרעוו ןושמש רעדנילב רעד יצ ,קוליח רעד זיא סָאװ ,ןיילַא םיא ןיא
 טָאה רע ?טעּפמיא םענעגייא ןייז ךרוד רעדָא םיּתשִילּפ יד ךרוד דָאר סָאד ןעיירד וצ
 זַא ,טשינ סייוו ןוא דנילב זיא רע ןוא ,דָאר סָאד ןלעטשוצּפָא הרירב ןייק טשינ
 םעד ןוֿפ סקַא יד ןגעװַאב דָאר סָאד געמ ,דָאר םענעגייא ןייז ןיא ךיז טיירד רע
 ןוֿפ ךשמ רעד .טשינ קוליח ןייק זיא ,ןייטשלימ סרענלימ םעד רעדָא זרעווינוא
 -ָאטסיה -- ןעגנוגעווַאב-זיירק יד ,גוצ-םעטָא ןַא רעֶדָא טייקיבייא ןייז געמ .טייצ

 טשינ טעז רענלימ רעדנילב רעד יװ טקנוּפ .ןקילבנגיוא רעדָא ןכָאּפע עשיר !
 סקַא יד טיירד סָאװ ןושמש רעדנילב רעד טשינ טעז ױזַא ,לדנרעק עקיצנייא סָאד
 ,ןייטשלימ ןייז רעטנוא רעטנורַא ןלַאֿפ סָאװ ,םידיחי ןוֿפ לרוג םעד ,זרעווינוא ןוֿפ

 רַאֿפ ןסיגוצסיוא ,זיר ןדנילב םעד וצ ןטעב וצ הלועּפ יד זיא סָאװ ,ױזַא ביוא
 רעדנילב רעד זַא ,םיא ןגעק ןבָאה וצ תומוערּת רעדָא יירשעג קיטסגנַא ןייד םיא
 ןייז ןרעדנע וצ תלוכיב טשינ זיא .רוטַאנ רענעגייא ןייז ןוֿפ טגָאיעגנָא ,זיר
 ? ךוטַאנ ענעגייא

 ךיז טָאה רעטָאֿפ ןייז ליֿפיװ זַא ,ןענעטיינ רַאֿפ ךַאז עסיורג ַא ןעוועג זיא סע
 טָאה ,החגשה רעכעלטעג ַא ןיא ןביולג םעד םיא ןיא ןצנַאלֿפוצניא טימעג טשינ
 טַאהעג טשינ טציא זיב טָאה ןעטיינ סָאװ ,סָאד .ןבעגעגנייא טשינ סָאד םיא ךיז
 ןוֿפ טעװעטַארעגּפָא םיא טָאה ,הגשה רעכעלטעג ַא רַאֿפ שינעדנעטשרַאֿפ ןייק
 -רעּפמוא ױזַא רַאֿפ לזמ ןייז טכַארטַאב טָאה רע .טָאג ןייז וצ רעטיב ןרעוו וצ
 ,םעד רַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ טָאג ןטלַאה טנָאקעג טשינ טָאה רע זַא ,ךעלנעז
 טָאה רע .טָאג וצ עגונב דנַאטשוצ ןלַארטיײנ ַא ןיא טזָאלעגרעביא םיא טָאה סָאד
 -עזנייא ןייק טרַאװרעד טשינ ןוא םיא וצ תומוערּת ןייק ןבָאה טנָאקעג טשינ

 עגונב ךעלײטרױַאּפמוא ןייז טזָאלעג םיא טָאה טײקשילַארטיײנ יד .םיא ןוֿפ שינע
 רעדנואוו יד ןעז ןענָאק טשינ לָאז רע זַא ,טכַאמעג דנילב טשינ םיא ןוא טָאג
 ,םיא רַאֿפ טקעלּפטנַא ךיז ןבָאה סָאװ ,טָאג ןוֿפ

 ערעדנַא רעדעי יװ סָאג רעד ףיוא ןֿפרָאװעגסױרַא ,שטנעמ ַא ָאד טגיל טָא
 ןוא קנַארק ןוא טלַא טרעוו יז ןעוו --- ,טכַארטעג ךיז רע טָאה -- ,היח-בוטש
 -ניא ןֿפַאשעג ןבָאה ןשטנעמ עשירעוטליואוו ,ןשטנעמ ןרַאֿפ ןצונ ןדעי טרילרַאֿפ
 / -- סַאג ןוֿפ תויח-בוטש ענעֿפרָאװעגסױרַא יד ןיירַא ןעמענ סָאװ ,סעיצוטיטס
 ךיז רַאֿפ ןעזנייא סיוא יו םענעֿפרָאװעגסױרַא םעד רַאֿפ ןעזנייא סיוא ױזַא טשינ
 ,טניה ,דרעֿפ ,ץעק ענעֿפרָאװעגסױרַא ךיוא סַאג רעד ןוֿפ קעװַא ןעמענ ייז ,ןיילַא
 ןּפָארט רעטצעל רעד ןיוש זיא ןענורעגסיוא ןעוו ,טיוט ןוֿפ דנַאר םייב זיא ,ונ
 .ןבעל יינ ַא לָאמַא טימ עטַאמש עכעלשטנעמ ענעֿפרָאװעגסױרַא יד טניוװעג .תויח
 ןיא טרובעג ַא וצ טמוק ךיוב סרעטומ ןיא דניק סָאד יװ ,טיוט ןיא טרובעג ַא
 ןַא ןוֿפ חוּכ םעד טימ ?ןבעל סָאד רע טניוװעג חוּכ ַא רַאֿפ סָאװ טימ ןוא .ןבעל
 עכלעוו ,טֿפַארק רעכעלטעג ַא ןיא ןביולג ַא ןבעגעג םיא טָאה סָאװ ,שינעדיירנייא
 טשינ טָאה טֿפַארק עכעלטעג יד סָאװ ,סָאד .םיא ןיא לײטנָא ןרעדנוזַאב ַא טמענ
 םיא רַאֿפ ןוט וצ טיירג יז זיא ,ןבעל ןיא שינעֿפעשַאב ןעמערָא םעד רַאֿפ ןוטעג
 ןיא םיא ןעמענוצֿפױא רעטומ ַא יו םיא ףיוא טרַאװ ןוא טייטש יז .טיוט םייב
 ,..טיוט ןיא טרובעג רעד ןיא ,טרובעג רעיינ ןייז
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 רעד ןיא םיא וצ טמוק סָאװ ,טיוט ןכָאנ םייה ַא ןוֿפ גנולעטשרָאֿפ עלַאער יד
 -סיוא ןַא ךרוד ןֿפַאשנײא טנָאקעג טשינ ךיז רע טָאה ,טיונ ןוֿפ העש רעטסכעה
 הנומא עטניואוועגנייא יד קרַאטש יװ .הנומא רעטניואוועגנייא רעדָא רעטנרעלעג
 רעלַאער ַא ןוֿפ סנ םעד ןֿפַאש טנָאקעג טשינ יז טלָאװ ,םיא ןיא ןייז טשינ לָאז

 ,ךעֿפיט םיא ןיא ןעוועג טשינ טלָאװ הנומא יד ןעוו ,טעז רוּכיש רעד סָאװ ,םייה
 -ָאירבמע ןטָאנקעגניײא זיא סָאװ ,ליֿפעג וויטימירּפ ַא ךרוד םיא ןיא טצנַאלֿפעגניײא
 העש ןיא רָאטקַאֿפ רעלַאער ַא טרעוו ןוא סױרַא ךיז טבעוו ןוא ָאגע ןייז ןיא שינ
 "רעד ןייז זומ ,טָאג וצ טייקירעהעגוצ עכעלנעזרעּפ יד ,ליֿפעג עקיזָאד סָאד .טיונ ןוֿפ
 רעכעלשטנעמ רעד ןיא שינעֿפרעדַאב ַא ןוא טקניטסניא רעכעלריטַאנ ַא רַאֿפ
 עלַא ןוֿפ געמרַאֿפ סָאד ןייז הליחּתכל טזומעג טָאה טקניטסניא רעד .ץנעטסיזקע
 סָאװ ,םעד טימ ךיז ןיא טיױטעגּפָא םיא ןבָאה ןלַאוטקעלעטניא יד רָאנ ,ןשטנעמ
 ןוֿפ ןצענערג יד רעסיוא טייטש סָאװ ,עיציאוטניא ןוֿפ ףירגַאב ַא וצ ןבָאה ייז
 עכלעוו טימ ,גָאװ ןוא סָאמ עשלַאֿפ יד טדנעװעגנָא ,םענַאב ןקידלכש רעזדנוא
 סָאװ ,ףירגַאב םעד .ןעגנורַאֿפרעד ןייא ךיז טֿפױק ןוא טגעוו ןוא טסעמ ?כש רעד
 ןוֿפ ףושיּכ ןכרוד ןעמענַאב רָאנ ןעמ ןָאק ,לכׂש ןטימ ןייז וצ גיׂשמ טשינ זיא
 טָאה רוּכיש רעד סָאװ ,טייקכעלטעג רעד ןוֿפ ףירגַאב רעד טָא ןוא ,עיציאוטניא
 טָאה ,טקניטסניא ןכעלריטַאנ ןייז ןוֿפ עיצקנוֿפ רעד ךרוד טֿפַאשעגנייא םיא ךיז
 רעטסכעה רעד וצ רוּכיש םענעלַאֿפרַאֿפ ַא ןוֿפ תוהמ ןקיטסיײיג ןייז טלדנַאװרַאֿפ
 ןטָאנקעגרעביא רעּפרעק ןטלױֿפרַאֿפ-בלַאה ,ןקיצומש ןייז טָאה ןוא דסח ןוֿפ ןיורק
 רעד סָאװ ,עיציאוטניא יד ,דניק שילמיה ךעלרעיוד-קיבייא ןַא ןיא היח ַא ןוֿפ
 םעד טלדנַאװרַאֿפ ןײלַא עיציאוטניא יד רָאנ ,טגָאמרַאֿפ שטנעמ רעטסוויטימירּפ
 ,דנַאטש ןכעלשטנעמ ַא וצ ןשהיח ַא ןוֿפ שטנעמ ןימ

 -גיא יד ןבעלֿפױא ןוא ןקעוורעד ןוואורּפ טשינ רע לָאז סָאװ רַאֿפ ,ױזַא ביוא
 ןבעגעג ,ריא טָאטשנַא ,םיא ןבָאה סָאװ ? ךיז ןיא טייקכעלטעג רעד ןוֿפ עיציאוט
 רע טכײלגרַאֿפ קידנליוו-טשינ ?טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,ןריֿפסױא עקידשואי יד
 ןייז ,גנומענַאב סרעטָאֿפ םענעגייא ןייז ןוא טייהקנַארק ןיא ךיז ןעמענַאב ןייז
 ענייז ןיא ,םינּפ סרעטָאֿפ ןֿפױא ןעז ייז ןָאק רע ,םיא רַאֿפ דייל יד טליֿפ רעטָאֿפ
 ,בָאגֿפױא רעלעדייא ןַא ,גנּווװורּפ עכעלטעג ַא ןדייל סָאד זיא רעטָאֿפ ןרַאֿפ ,ןגיוא
 עקילייה ןוא עקיטכיו ַא ריא ךרוד ןריֿפוצסױא ףיוא ןבעגעג םיא זיא סָאװ
 ,גנורעדנואוורַאֿפ ןָא ,תומוערּת ןָא תוחילש יד סיוא טריֿפ רע ןוא -- ,תוחילש
 -ַאב םעד ןעניד וצ רעגָאב ןוא גנַאלרַאֿפ ןקיצנייא םעד טימ רָאנ ,תוישק ןָא
 -ַאב ,ךעלקילג םיא טכַאמ רעֿפעשַאב ןייז וצ עביל יד ןוא .עביל ךרוד רעֿפעש
 .ןייּפ ןוא תורצ ןוֿפ םי םעד ןיא העושי ןוֿפ עלעזדניא ןַא רעטָאֿפ ןייז רַאֿפ טֿפַאש
 יד ןבָאה ױזַא ףרַאדַאב ךָאנ רעווק :טגָאזעג טלעמונַא םיא טָאה רעטָאֿפ רעד
 יד .דייר סרעטָאֿפ םעד רע טײטשרַאֿפ טציא טשרע ,ָאי ."ןוז ןיימ ,וד יו הנומא
 -עכעה ַא ןיא ,גנולעדייאסיוא ןַא ןיא דייל סרעטָאֿפ ןייז טלדנַאװרַאֿפ טָאה הנומא
 "ומש ַא ןרָאװעג דייל יד ןענייז רעבָא םיא רַאֿפ ,דײרֿפ רעשלמיה רעליטש רער
 רעד רַאֿפ ןוא ךיז רַאֿפ גנוטכַארַאֿפ ַא ,ןעקנַאדעג עקידשואי ןוֿפ לַאװק רעקיצ
 רענעגייא ןייז רַאֿפ לקע ןַא ןוא -- ענעגייא ןוא עטנעָאנ רַאֿפ טייקרעטיב ַא ,טלעוו
 ,טײקנֿפלָאהַאבמוא

 םעד רעביא םיא טימ ךיז טגָארט סָאװ ,לֿפיש סָאד ןזָאל טשינ סָאװ רַאֿפ
 רעביא לָארטנָאק ןייק טשינ טָאה רע סָאװ ,לֿפיש סָאד ,ןבעל ןוֿפ םי ןקיזיורב
 ןרעקרַאטש ַא ןוֿפ ,ןרעדנַא ןַא ןוֿפ ןעוועריק סע ןזָאל טשינ סָאװ רַאֿפ --- ,םעד
 ןוֿפ טֿפַאשרעריֿפ רעד דניק ַא יװ ךיז ןבעגרעביא טשינ סָאװ רַאֿפ ?םיא ןוֿפ
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 סע ביג ,ןבעל ןגייא ןייד ןריֿפ וצ קיאעֿפ טשינ טסיב וד ?טכַאמ רערעכעה רעד
 טײטשרַאֿפ רע .ןבעגעג ןבעל סָאד ריד טָאה סָאװ .םעד ןוֿפ טנעה יד ןיא רעביא
 -ַאב יד ןייא טעז רע .ץנעטסיזקע ןייד ןוֿפ קעווצ םעד סייוו רע ןוא ,םעט םעד
 טָאה רע ןכלעוו וצ ,דמעמ םעד ןיא אקווד ןוא -- ץנעטסיזקע ןייד ןוֿפ גנוקיטכער
 ,לעֿפַאב ןייז סיוא ריֿפ ,תויח ןייד רַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ םיא ךַאמ .טכַארבעג ךיד
 ,רע לייוו ,לּפירק ַא ריד ןוֿפ טכַאמעג ןוא ,רוחב ןגנוי ַא ,ןעמונעג ךיד טָאה רע

 ,ןגעוו הבוט סנעמעלַא ןוֿפ ,ןגעוו הבוט ןייד ןוֿפ --- ןייז ױזַא ףרַאדַאב סע זַא ,סייוו |
 ןטסעב םוצ ןריֿפסיױא ,ריא וצ טמיטשַאב טסיב ֹוד סָאװ ,תוחילש ןייד טסנָאק וד
 ךיד טָאה רע .טכַארבעגנײרַא ךיד טָאה רע ןכלעוו ןיא ,דמעמ םעד ןיא רָאנ
 גנולֿפײװצרַאֿפ רעטסכעה ןייד ןוֿפ העש רעד ןיא ןוא ,לָאטיּפש ןיא ןעמונעגניירַא
 ןוא ןשינעֿפעשַאב ענייז ןוֿפ ןטסמערָא םעד טימ טכַארבעגנעמַאזוצ ךיד רע טָאה
 טָאה רע .ןֿפַאש רעדנואוו ןָאק םיא ףיוא ךיז ןזָאלרַאֿפ סָאד ױזַא יו ריד ןזיוועג
 יד ריז ףיוא ןדנעוואוצנָא םיריױטקָאד ענייד ןוֿפ רעצרעה יד ןיא ןבעגעגניירַא
 "מוא רעטנזיוט יד גנולייה ןוא ףליה ןעגנערב ןענָאק ןלעוו סָאװ ,ןטנעמירעּפסקע
 -טימ ייז תוחוּכ ענייד עלַא טימ ,ץרַאה ץנַאג ןייד טימ ךיז ימ .וד יו עכעלקילג
 -סיוא םעד רַאֿפ ןרָאװעג רָאג וטסיב רשֿפא .טײקטװאורּפעג רעייז ןיא ןֿפלעהוצ
 ידּכ ,םירוטי יד ךיז ףיוא ןעמענ וטסלָאז ןליוו ןייד ןוֿפ חוּכ ןטימ זַא ,ןבילקעג
 ליֿפ יװַא ןייז ךָאד ןענָאק סע .ִא ?ערעדנַא רַאֿפ רעטסומ ַא ןרעו טסלָאז וד
 !דמעמ ןיימ רַאֿפ םימעט ןוא תוביס

 תוביס ןוֿפ ןטייקכעלגעמ רעטנזיוט טנֿפעעגֿפױא ךיז ןבָאה ןענעטיינ רַאֿפ ןוא
 סָאװ ,ןטנָאזירָאה עיינ םיא רַאֿפ טקעדעגֿפױא ךיז ןבָאה סע .ןצנעװקעסנָאק ןוא
 רָאלק ןליֿפַא םיא זיא סע .ןעזעג טשינ ןוא טנעקעג טשינ רעירֿפ ייז טָאה רע
 ןױוש טָאה רע -- ,טָאג .ןבעל ןייז וצ ןכַאמ וצ ףוס ַא סולשַאב ןייז ןרָאװעג
 -ניא ןייז ןדָאש םעד ךרוד טגנערב רע זַא ,ארומ ןָא טרָאװ סָאד טצונַאב טציא
 .רע טָאה ,טָאג --- ,ץנעגילעטניא ןייז ףיוא ןטָאש ַא טֿפרַאװ ןוא םזילַאוטקעלעט
 סע ידּכ ,טנורגּפָא ןוֿפ דנַאר םוצ טכַארבעג ןוויּכ ַא טימ ךימ טָאה ,טגָאזעג ךיז
 ןיוש ןיב ךיא .רימ טימ ןעשעג טעוװ סע סָאװ ,ןכַאמסיוא טשינ רעמ רימ לָאז
 טָאה -- ,"ןעשעג טשינרָאג ןיוש ןָאק רימ, .ָאטשינ ןיוש ןיב ךיא ,ןברָאטשעג
 ןבייהנָא ןוואורּפ טשינ סָאװ רַאֿפ .רעטרעוו סרוּכיש םעד טימ טכַארטעג רע
 ? סיינ סעּפע ןוֿפ

 רָאלק רע טָאה לָאמַא טימ ןוא .רעכיז ףיוא ןייג רָאנ ,ןוואורּפ טשינ ,ןיינ
 ,גנולעטש ןייז ןענוֿפעג ןוא עיציזָאּפ ןייז ןעזרעד

 רע .ןרעדנַא ןַא וצ ּפולס ןייא ןוֿפ ןעיצ ךיז רונש עגנַאל ַא ןעזעג טָאה רע
 ,רונש רענעגיוצעגנָא רעד רעביא טריוװַאל סָאװ ,טַאבָארקַא ןַא זיא רע ,ןביוא טייטש
 ,ץענ ַא טײרּפשעגסיױא זיא רונש רעד רעטנוא .ןעשעג טשינרָאג ןָאק םיא רָאנ
 ,ןלַאֿפרעטנורַא טעוו רע ביוא ,ןטלַאהרעטנוא ןוא ןּפַאכֿפױא םיא טעװ עכלעוו

 ,ךרודַא ןענייז םישדח ייווצ ,לָאטיּפש ןיא ןגעלעג זיא ןעטיינ יו ,םישדח ייווצ
 רענָאיּפ ַא ,טענעב ר"ד ,ןטנעמירעּפסקע ײלרעלַא םיא ףיוא טכַאמעג טָאה ןעמ יו
 סנעטייג ןקַאב ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה ,ןלַארטש-טעלָאיװ-ַארטלוא ןדנעװנָא ןיא
 ךָאד טָאה טענעב ר"ד .ןעזעג טשינ ןעמ טָאה ןטַאטלוזער ןייק רעבָא ,רעדילג
 ,ןטנעמירעּפסקע יד ןבעגֿפױא טלָאװעג טשינ
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 ,שיֿפ ַא יו טלַאק ,סוחי רעדנַאלגנע-וינ ןוֿפ רעסקַאזדָאלגנַא ןַא ,טענעב ר"ד
 "עג עצנַאג ןייז ןזיװעגסױרַא טָאה ,בלימ ַא יו קיסיײלֿפ ןוא זיומ ַא יו ליטש
 רע .טנעיצַאּפ םוצ גנומענַאב ןייז ןיא טייקיאור ןוא טיײקיטולבטלַאק ,טייקידלוד

 ןיא טקריוװ יז זַא ,םינמיס גונעג טַאהעג ןוא עדָאטעמ ןייז ןיא טביולגעג טָאה

 ןוֿפ ןלוקסומ עניד עטרַאדרַאֿפ יד ףיוא שיילֿפ ןוֿפ סקואוונָא רעד ,לַאֿפ םעד טָא

 םעטסיס-ןוורענ יד זַא ,טגָאזעג תודע טָאה ,טנעה ענייז ןוֿפ וליֿפַא ,סיֿפ סנעטיינ

 םעד טנעמירעּפסקע םעד וצ ןבָאה טֿפרַאדַאב טָאה ןעמ .טריזילַארַאּפ טשינ ןיא

 טָאה רעבָא טנעיצַאּפ רעד .ןֿפלעהוצטימ .ןרירעּפָאָאק וצ טייקיליוו סטנעיצַאּפ

 "נײרַא םיא ןעמ טָאה געט רָאּפ עדעי .ןיילַא ךיז ןֿפלעה וצ ןגָארטעגיײב טשינרָאג

 ,ןּפמָאל יד רעטנוא גנַאל-ןהעש ןטלַאהעג טרָאד םיא ןוא .רעמַאק ַא ןיא טריֿפעג

 ךָאנ ןוא .ןרעסַאװ עטשימעג-שימעכ ןיא סיֿפ ןוא טנעה טקייוװעג םיא טָאה ןעמ

 זיא סע .סיֿפ יז ףיוא ןלעטשקעװַא טװאורּפעג םיא ןעמ טָאה גנולדנַאהַאב רעדעי

 .ןעגנולעג טשינ רעבָא
 "עג ןעמ טָאה ,גנולדנַאהַאב רעד רעטנוא ןענוֿפעג ךדיז טָאה רע יו גנַאל ױזַא

 ןעמוקעג זיא סָאװ ,רעדילג ענייז ןיא גנורעסעברַאֿפ ַא ןעז ךעלטייד ץנַאג טנָאק

 -סיוא םעד רַאֿפ .רעדעב יד רעדָא ןלַארטש יד ןוֿפ גנוקריוו רעד רעטנוא םיא וצ

 יָאק סטנעיצַאּפ םעד טרעדָאֿפעג ךיז טָאה טנעמירעּפסקע םעד ןוֿפ רעבָא ריֿפ

 ןעמוקַאבוצסױרַא ןעגנולעג טשינ זיא סָאד ןוא --- ,ןליוו ןוא ןביולג ,עיצַארעּפָא

 ,םיא ןוֿפ
 רָאטקָאד רעשיטסיכרַאנַא רעד ,ןשטיװָאנַאזַאכ ר"ד ןֿפורעג טָאה טענעב ר"ד

 ויוולעב ןוֿפ רעקידעמ יד ןזיװעגנָא טַאהעג טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא

 ןייזייב לָאז רע זַא ,ןשטיװָאנַאזַאכ ר"ד ןטעבעג טָאה טענעב ר"ד .תועט רעייז ףיוא

 ,טנעיצַאּפ ןֿפױא ןקריוו ןעז ןוא ןטנעמירעּפסקע יד ייב

 רע ןוא סיֿפ יד ףיוא ןלעטש ןענעטיינ טואורּפעג טָאה ןעמ ןעוו ,לָאמ ןדעי

 : םיא ףיוא טרעזייבעג ךיז שטיווָאנַאזַאכ ר"ד טָאה ,טזָאלעג טשינ ךיז טָאה

 ןעמ טעװ ףליהטימ ןייד ןָא --- ,ןביוהעגנָא רע טָאה -- ,רעטָאנרעּפיּפ --

 טסליוו ,טרַאּפשעגניײא טסיב .ןרַאּפשניײא ךיוא ךיז ןָאק לזייא ןַא .ןכַאמ טשינרָאג

 .סיֿפ יד ףיוא ןלעטש טשינ ךיז
 ,טרעֿפטנעעג ןעטיינ טָאה --- ,רָאטקָאד ,טשינ ןָאק ךיא רָאנ ,ליוו ךיא ---

 .טשינ טסליוו וד רָאנ ,טסנָאק וד --
 סע טָאה ױזַא יװ ,ךיז ןטעב סרעטָאֿפ םעד ןֿפלָאהעג טשינ ךיוא טָאה סע

 ןלעטש סָאד ,עכעלגעממוא סָאד םיא ןוֿפ טגנַאלרַאֿפ טָאה ןעמ ןעוו ,ןֿפלעה טנָאקעג

 ? םיא ןָא ןעגנַאהעגנָא ןעוועג רָאנ ןענייז סָאװ ,סיֿפ ענעטינשעגרעטנוא ףיוא ךיז

 טשינ ןבָאה סיֿפ ענייז .עיזוליא ןַא יו רעמ טשינ ןעוועג זיא גנורעסעברַאֿפ רעייז

 יד ןוֿפ זילַארַאּפ םעד ךרוד ןטינשעגּפָא ןענייז ייז לייוו ,ןבעל ןייק טגָאמרַאֿפ

 ייז ,םעטסיס-ןוורענ רעד ןוֿפ רעטנעצ ןטימ ןדניברַאֿפ יז ןֿפרַאד סָאװ ,ןוורענ

 ןוא ןכערברעטנוא ךיז ןזומ סָאװ ,סרעּפרעק עדמערֿפ ענעגנַאהעגנָא יװ ןענייז

 ,ןילַא רע ;סיֿפ יד רָאנ טשינ ןוא .רעּפרעק ןייז ןוֿפ טכיוועג םעד רעטנוא ןלָאֿפ

 ןשיזיֿפ ןייז רעביא טשינ טכַאמ ןייק טָאה ,"ךיא, רעקיטסייג ןייז ,טסייה סָאד

 יּפָא זיא רעּפרעק ןייז ןוא "ךיא;, ןקיטסייג ןייז ןשיװצ גנודניברַאֿפ יד .רעּפרעק

 רע ןָאק ױזַא יװ .ןוורענ יד ןוֿפ זילַארַאּפ םעד ךרוד ןטינשעגכרודַא ,טקַאהעג

 סָאװ ,ןליוו ןייז ןוֿפ חוּכ רעד זַא ,ןלעוו םעד ןוֿפ ןעמוקסורַא טעװ סָאװ ןוא ןלעוו

 םיא טימ ,רעבירעד ,טָאה ןעמ ז םירבא ענייז וצ טשינ טכיירגרעד ,טָאה רע

 ױכַאמ טנָאקעג טשינרָאג
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 רעכעלטעג ַא ןוֿפ גנורעטכיילרעד יד ןענעטיינ וצ ןעמוקעג זיא סע רעבָא טניז
 זַא -- ,עבָארּפ ַא יו רָאנ טשרעוצ --- ,ךיז ןדיירנייא ןביוהעגנָא רע טָאה ,החגשה
 טימ "ךיא, ןקיטסייג ןייז לטערד ןיד-רָאה ַא ךרוד ןדנוברַאֿפ קירוצ טָאה טָאג
 -קעלע ןַא יו ,רעביא ךיז טגָארט לטערד-וורענ םעניד םעד ךרוד .רעּפרעק ןייז
 -נעצ-ןוורענ םעד ןוֿפ ךיוא ןוא .רעטנעצ-ןוורענ םוצ ןליוו ןייז ,םָארטש רעשירט
 טנֿפעעגֿפױא טָאג טָאה ןוורענ עטריזילַארַאּפ ענייז ןוֿפ ליונק ןטכידעג םוצ רעט
 לעיצעּפס ,םירבא ענייז וצ ןליוו ןייז ןגָארטרעביא ןָא טבייה סָאװ ,לכלַאנַאק ַא
 ןכַאמ ןיילַא טשרעוצ ןביוהעגנָא רע טָאה ןליוו םעד ןוֿפ חוּכ ןטימ .סיֿפ יד וצ
 טייווצ ַא ןוא לָאמ ןייא ,ערדלָאק רעד רעטנוא ,טעב ןיא סיֿפ יד טימ ןעגנוגעווַאב
 ,ןייצ יד טעמעשטשרַאֿפ ,ליומ סָאד טרינשרַאֿפ טָאה רע ,לָאמ טירד ַא ןוא לָאמ
 ןוא ןגיוא יד טכַאמרַאֿפ טָאה רע ,גָאטייװ ןוֿפ רעצ םעד ןליֿפ טשינ לָאז רע זַא
 ,ליֿפ רַאֿפ רָאנ ,ןײלַא ךיז רַאֿפ טשינ סע רע טוט ,טוט רע סָאװ סָאד זַא ,ךיז טכַארטעג
 ,רעגניי ךָאנ ןוא רע יוװ עגנוי עכלעזַא רַאֿפ ,טײהקנַארק רעד ןוֿפ תונברק ליֿפ
 .רעדניק רַאֿפ

 ןרעביא ענעֿפרָאװעצ ,רעדניק רעטנזיוט ,רעטנזיוט ,רעדניק יד ןעזעג טָאה רע
 ,עטלּפירקרַאֿפ ךעלעגיוו יד ןיא ןגיל ,ןעמייה עכייר ןיא ,ןעמייה עמערָא ןיא ,דנַאל
 יז ןבָאה עלַא ,םיא ףיוא ןגיוא עטכַאמשרַאֿפ יד טימ ןקוק ןוא ,ןטעב יד ןיא
 ןוֿפ, :השקב יד ןגעלעג זיא ןגיוא ערעייז ןיא .םיא ףיוא ןגיוא יד טלעטשעגנָא
 ןלעוו ,ןייג ןענָאק טסעװ וד ביוא .זדנוא רַאֿפ סיֿפ יד געװַאב ,ּפָא ץלַא טגנעה ריד
 עכלעוו ,טייהקנַארק רעד ןוֿפ גנַאלש רעד ןוֿפ זדנוא ײרֿפַאב .ןענָאק ךיוא רימ
 ."זדנוא רַאֿפ סָאד וט .זדנוא טגרעוו ןוא זדנוא ףיוא ןֿפרָאװעג ךיז טָאה

 ףוטעג סָאד טָאה רע ןוא
 טכַאמרַאֿפ ,ליומ סָאד טרינשרַאֿפ ,לָאמ טירד ַא ןוא לָאמ טייווצ ַא ןוא לָאמ ןייא

 ךעלעגיוו יד ןיא רעדניק עטלּפירקרַאֿפ יד טימ ...טנעה יד טסױֿפעג ,ןגיוא יד
 -סיוא ,ןגיובעגנייא ןוא ןגיוצעגסיוא ייז ,סיֿפ יד טגעװַאב רע טָאה ,ןגיוא יד רַאֿפ
 רעד ןיא .לָאמ טירד ַא ןוא לָאמ ַא ךָאנ ןוא לָאמ ןייא ,ןגיובעגנייא ןוא ןגיוצעג
 ,גָאט ןקיטניל ןיא ןוא טכַאנ רעֿפיט

 טשינ זיא סע .עבָארּפ ןייק ןייז טשינ טעוו סע זַא ,רעכיז ןיוש רע זיא טציא
 ןקיטסייג ןייז ןדנוברַאֿפ קירוצ טָאה טָאג ,טײקשילַאער ַא ןיא סע ,עיזוליא ןייק
 .ךיז ןטלַאה וצ יו סיֿפ ענייז ןריטקיד ןָאק רע ןוא --- ןשיזיֿפ ןייז טימ "ךיא;

 טשינ ,םירוטקָאד יד טשינ טגָאזעג טשינ טרָאװ ןייק םעד ןגעוו טָאה רע
 ,רעטסעוװש-ןיצידעמ יד

 ךיז ןלעטש וצ : ןוט וצ ךַאז עטסקיטכיוו יד ןבילבעגרעביא ךָאנ םיא זיא סע
 .ןוט ןוואורּפ ךיוא ךָאנ רע טעוװ סָאד ןוא ,ןייטש ןוא --- סיֿפ יד ףיוא

 "עכ רעד ןוֿפ ןעמונעגסױרַא גָאט ןרעדנַא םעד םיא ןבָאה רעטסעווש יד ןעוו
 ,ָאי ,טַאבָארקַא ןַא יו ךיז ןעזעג ןוא ןגיוא יד טכַאמרַאֿפ רע טָאה ,ענַאװ רעשימ
 םענעגיױצעגנָא ןַא ףיוא טלעטשעג םיא טָאה ןעמ .טָאג רַאֿפ טַאבָארקַא ןַא זיא רע
 םעד ןוֿפ .טָאג רַאֿפ ןעמַאזקע ןַא ּפָא טיג רע .טָאג רַאֿפ גנולעטשרָאֿפ ַא טיג רע .טָארד
 עגנוי ןוא רעדניק רעטנזיוט ליֿפ ןוֿפ ןבעל סָאד ןוא ןבעל ןייז ּפָא טגנעה ןעמַאזקע
 "ןדילַאװניא ערעייז ןיא ץַאלּפ םעד ףיוא טלמַאזרַאֿפ עלַא ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ
 .ןעמַאזקע םעד ןטלַאהסיוא טעװ רע ,וצ ךיז ןקוק ןוא רעדער ףיוא ןלוטש

 .טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה רע
 טֿפרַאװ רעטומ יד ןעוו ,ףיוא ךיז טלעטש סָאװ ,בלַאק ַא יו ,ךיז טלעטשעגֿפױא

 -עג לקַאװ ַא ךיז טָאה רע .,סיֿפ ענעגיובעגסיוא ,עֿפײטש-קיטָארד ףיוא ,ּפָא סע
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 -- טָארט ןבלַאה ַא ךָאנ ,סקניל ףיוא ךיז ןבעגעג לקַאװ ַא ,סטכער ףיוא ןבעג
 | ,ןלַאֿפעג זיא רע ןוא

 ,שיטסַאלע ,ךייו ןעוועג זיא ,טּפַאכעגֿפױא םיא טָאה סָאװ ,ץענ יד רעבָא
 ,טנעה סרעטָאֿפ ןייז ןיא ןלַאֿפעג טלָאװ רע יוװ ,עביל רעקידסח טימ םערַאװ

 סרעטָאֿפ ןייז ןעזרעד טָאה רע .טנעה סרעטָאֿפ םעד ןיא ןלַאֿפעג זיא רע ןוא
 -כיימש עקידנטכייל ענייז טנישעגסױרַא ןבָאה סע ןכלעוו ןוֿפ ,םינּפ טקילגַאב

 .ןגיוא עקידנעל
 "ןיצידעמ רעד וצ טלכיימשעג טָאה רע .םיא וצ טלכיימשעג טָאה ןעטיינ ןוא

 רע ,טענעב רָאטקָאד ןטלדרעבַאב:סייוו םעד וצ טלכיימשעג טָאה רע .רעטסעווש
 ןייז וצ טלכיימשעג טָאה רע .,שטיוָאנַאזַאכ רָאטקָאד ןייז וצ טלכיימשעג טָאה
 .סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןא-טכַא רעצנַאג רעד וצ ,ןירעמ וצ ,רעדורב ןייז ,רעטומ
 טָאה רע .רעדניק עטלּפירקרַאֿפ רעטנזיוט רעקילדנעצ יד וצ טלכיימשעג טָאה רע
 לכיימש ןייז זיא רעבָא סרעדנוזַאב .ןכש ןייז ,יוג ןרוּכיש םעד וצ טלכיימשעג

 רָאנ ,ןעז טלָאװעג טשינ ןוא ןעזעג טשינ טָאה רע סָאװ ,םעד וצ טדנעוװעג ןעוועג
 רע זַא ,םיא ןיא זיא רע זַא ,םורַא זיא רע זַא ,ָאד זיא רע זַא ,טסואוועג טָאה רע

 ,טָאג וצ --- ,ץרַאה ןייז ןיא זיא
 ןבעגעגּפָא טָאה ןעטיינ ואוו ,ץַאלּפ םעד םורַא טלמַאזרַאֿפ ןעוועֿפ יז ןענייז עלַא

 -תחנ ַא יא ,רעקידרעצ ַא יא ךיילגוצ ןעוועג זיא לכיימש ןייז ןוא .טָאג רַאֿפ ןעמַאזקע

 לוֿפ זיא רע ןוא ,טײקנֿפלָאהַאבמוא ןייז רַאֿפ ןטעבעג הליחמ טָאה רע ןוא ,רעקיד
 טָאה ץלַא ןוֿפ רעמ רעבָא ,טייקילעזקילג ןוא דײרֿפ ןוא גנומערַאברעד טימ ןעוועג

 ,טײקרַאבקנַאד טקירדעגסיוא לכיימש רעד
 - טנָאקעג טשינ טרָאװ ןייק ןבָאה ןוא רעליימ ענעֿפָא טימ ןענַאטשעג ןענייז עלַא

 :ןֿפורעגנָא ךיז טָאה טענעב ר"ד .רעדנואוו סיורג ןוֿפ ןדיירסיוא
 ,טָאג ןוטעג טָאה סָאד ---

 טימ טקוקעג טָאה ,דרע רעד ףיוא ןֿפלָאהַאבמוא ןגעלעג זיא רע יװ ,ןעטיינ

 ּפָאק ןטימ טלקַאשעגוצ ןוא ןיירַא םינּפ ןיא ןטענעב ר"ד לכיימש ןטיירב ַא
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12 
 - "סיוא רעד יװ ,ץרַאה סנשטנעמ ַא ןיא ןבעוו ךיז ןָא טבייה סָאװ ,גנַאזעג ַא יו

 -ֿפיױא ןביוהעגנָא ןבעל סָאד טָאה ױזַא ,גָאט-גנילירֿפ ןקרַאטש ,ןגנוי ַא ןוֿפ ךורב

 טָאה רעטסעוושדןקנַארק יד סָאװ ,לָאטיּפש ןוֿפ רָאדירָאק ןיא ,ןענעטיינ ןיא ןעמוק
 סרעטומ ןעז טנַאקעג רע טָאה ,לוטש-ןדילַאװניא םעד ןיא ןיהַא טכַארבעג םיא
 .רעווקס םעד ןיא ,ןטנוא טליּפשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדניק עניילק טימ

 . ןיא רעמייב רַאּפ יד .רעמוז רענַאידניא ןוֿפ גָאט רעשיּפיט ַא ןעוועג זיא סע
 "עג ןבָאה ייז סָאװ ,רעטעלב ענרעּפוק-טיור טימ טקעדַאב ןעוועג ןענייז רעווקס
 רענעטכָאשעג ַא ןוֿפ ןרעדעֿפ ּפָא ךיז ןטיש סע יוװ ;ךיז ןוֿפ ןטישּפָא ןייא ןיא ןטלַאה
 טימ ןעוועג לוֿפ זיא טֿפול יד .ןוז רעד ןיא טרעקַאלֿפעג ןבָאה ןעניורק ערעייז .ןוה
 ,עטיור יד ןשיװצ טרעגלַאוװעג ךיז ןבָאה רעדניק .ןביורטנייוו ןוא לּטע ןוֿפ תוחיר
 .ךעלעגעוו ערעייז ןיא ןֿפָאלשעג ןענייז רעדניק .רעטעלב-טסברַאה ענעדלָאג
 .טלטומעג ןוא טקירטשעג ,טיינעג ןבָאה ,סעקּפוק ןיא ןסעזעג ןענייז סרעטומ
 טָאה ,סיֿפ טַאהעג טָאה סע סָאװ ,ץלַא ,ךעלדער ףיוא טזָאלעג ךיז ןבָאה ךעלגניי
 .סעקשטַאט ןָא ,סנטסַאק ,רעטערב ןָא טּפַאלקעגנָא ךעלדער ,ךעלדער טָאהעג

 ןעטיינ .ןֿפורעג ןבָאה תולוק ,ןייטש-ריקורב םעד רעביא טּפַאלקעג ןבָאה רעדער
 ,טלביימשעג ןוא ,סרעטומ יד ,ךעלגנִיי יד ,ךעלרעדניק יד ןעזעג ,טקוקעגסיױרַא טָאה

 טליֿפעג טשינ ןיוש ךיז טָאה רע ,ןיינ .קילעזטייל ןוא ךעלקילג טלכיימשעג
 סָאװ ,ןסיורד ןוֿפ טייטש סָאװ ,רענייא יו ,טלעוו רעד ןֿפ רעטמַאצעגּפָא ןַא יו
 ןוֿפ ןבעל םעד טימ טקינײארַאֿפ טליֿפעג ךיז טָאה רע .רעהַא רעמ טשינ טרעהעג
 ןָא ייז טדניב ןוא ךעלדער רָאּפ ַא רע טמענ טָא :ייז ןוֿפ רענייא זיא וע .ןסיורד
 ,ייז יװ טילֿפ ןוא -- סיֿפ יד ףיוא

 "! ןגעװַאב ךיז ןָאק ךיא ,ןייג ןָאק ךיא ,למיה ןיא טָאג ,ָא;

 טכַאמ ןייז ךעלֿפײרגַאבמוא יוװ ןוא סיורג יװ םעד ןגעוו טכַארטעג טָאה רע
 רָאנ וליֿפַא ןעוו .ןרעדנַא ןֿפױא סוֿפ ןייא ןוֿפ ןגעװַאב ךיז ןָאק ,ןייג ןָאק רע .זיא
 ןבײהֿפױא ךיז ןָאק רע סָאװ ,טקַאֿפיםצע רעד רָאנ ,ייווצ ףיוא ,טירש ןייא ףיוא
 ,ךייר יו ,ךעלֿפײרגַאבמוא יוװ -- ,ןרעדנַא ןַא ףיוא ןלעטש ךיז ןוא טרָא ןייא ןוֿפ
 ,ךיז ןגעווַאב וצ טייקכעלגעמ יד טגָאמרַאֿפ רע !זיא געמרַאֿפ ןייז קיטכעמ יו

 ןענייז סע דנילב יו ,קידנסיוומוא יוװ ,שירַאנ יו םעד ןגעוו טכַארטעג טָאה רע
 ןליֿפַא ,סרעטומ יד ,רעדניק יד ,ןסיורד ןיא םוא ןֿפױל סָאװ ,ןשטנעמ עלַא יד
 ןסייוו ייז ,לָאטיּפש ןוֿפ ןטנעיצַאּפ יד ,רעטסעווש יד ,סרענידַאב ענעגייא ענייז

 ,טַאטשעגסיױא ןענייז ייז ןטייקכעלגעמ ערעסָאװ טימ ,ןענייז ייז ךייר יו טשינ

 שירַאנ יוװ .ןגעװַאב ךיז ןענָאק ייז ,ןדייר ןענָאק ייז ,ןעז ןענָאק ייז ,ןייג ןענָאק ייז
 ,ץלַא םיא טמוק סע זַא ,טניימ רע !זיא שטנעמ רעטנוזעג רעד קידנסיוומוא ןוא
 ןיוש סע טמענ רע ןוא טֿפַאשעגנייא ןיילַא ךיז סע טָאה רע :טגָאמרַאֿפ רע סָאװ
 שטנעמ רעד ןעוו טשרע .ןוֿפרעד טשינרָאג ןיוש טרעלק רע ןוא ,סנייז רַאֿפ ןָא ױזַא

168 



 שטנעמ רעטנוזעג רעד ךייר יו רע טליֿפרעד ,סעיצקנוֿפ ענייז ןוֿפ ענייא טרילרַאֿפ
 ןיא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא .ןייא טשינ סע טעז רעבָא שטנעמ רעטנוזעג רעד .זיא
 ,ןֿפָארטעג םיא טָאה סע סָאװ ,קילגמוא םעד רַאֿפ טָאג ןעוועג רַאבקנַאד ןעטיינ
 טַאטשעגסיױא טָאה טָאג תולעמ ליֿפיװ טימ ןענוֿפעגסױא םעד ךרוד טָאה רע לייוו
 שטנעמ רעד זַא ,ןֿפײרגַאב ןביוהעגנָא רע טָאה טציא טשרע .ןשינעֿפעשַאב ענייז
 רעדנַא רעדעי יו גנוֿפַאשַאב ןיא ןעמוקעג ,עירעטַאמ קיטש ַא סיוא טײטשַאב ןיילַא
 ןעקנַאדרַאֿפ וצ רָאנ ןענייז ,ןריֿפסיױא ןָאק רע סָאװ ,סעיצקנוֿפ יד ,רמוח קיטש
 זיא רע .ןענַאגרָא ןוא רעדילג ענייז ןעקנָאשַאב טָאה טָאג עכלעוו טימ ,תולעמ יד
 -ַאב ןוֿפ טייקכעלגעמ רענענואוועגקירוצ רעד רַאֿפ רָאנ טשינ טָאג ןעוועג רַאבקנַאד
 ,ליומ ןייז רַאֿפ ,ןגיוא ענייז רַאֿפ ,ןעמעטָא ןענָאק ןייז רַאֿפ רָאנ ,גנוגעוו

 רימ זיא ץלַא ןוא ןבעגעג רימ זיא ץלַא ,סנגייא ןיימ טשינ זיא ךַאז ןייק;
 ןוֿפ עיצקנוֿפ רעדעי ייב ,ןבעל ןיימ ןוֿפ עגר עדעי ףרַאדַאב ךיא ןוא ,ןעקנָאשעג
 "סיוא טָאג ןוֿפ רימ זיא סָאװ ,הלוגס רעד רַאֿפ ןייז רַאבקנַאד ץנעטסיזקע ןיימ
 + ןוא ,ןרעו ןעמונעגּפָא רימ ןָאק יז זַא ,ףיורעד ןייז טיירג ןוא ,ןרָאװעג טלייטעג
 ךרוד ןריֿפוצסיױא ידּכ ,ןרָאװעג ןבעגעג רָאנ רימ זיא יז זַא ,םעד ןגעוו ןרעלק
 ."?ןטייל ייב ןוא טָאג ייב ןעמענסיוא לָאז סָאװ ,עיצקנוֿפ עכעלצינ ַא ריא

 ףיוא ןעוועג קנַארק ןענייז סָאװ ,רעדניק עניילק םיא וצ טכַארבעג טָאה ןעמ
 "עג עדנָאלב טימ ןוא רָאה עניורב טימ ,ךעלגניי ,ךעלדיימ ,זילַארַאּפ-רעדניק

 ;ןקָאל עקידנלַאֿפּפָארַא ,עטמעקרַאֿפ טַאלג טימ רעדניק :ךעלּפעק עטלזיירק
 ,ןעזעג ץלַא ןיוש ןבָאה סָאװ ,םינקז עגולק עיורג-זיירג ןוֿפ רעמינּפ טימ רעדניק
 סָאװ ,םיכאלמ ןוֿפ ךעלמינּפ טימ רעדניק ןוא ; טסואוועג ץלַא ןוא טרעהעג ץלַא
 ךיז טוט סע סָאװ ,ץלַא ףיוא גנוניוטש ןוא רעדנואוו סיורג טימ טקוקעג ןבָאה
 ; טלעוו רעד ןיא עיינ סָאד ןקעדֿפױא רעייז טימ ךיז טײרֿפעג ןוא ,טלעוו רעד ןיא
 רעד ןיא טקעטשעג ץלַא ךָאנ ןטלָאװ ייז יוװ ,עטכַארטרַאֿפ ,עטסנרע ,ערעדנַא
 -ַאבמוא ןיא ואוו ץעגרע ןיירַא ףיט טקוקעג ןוא ,ןעמוק ייז רעכלעוו ןוֿפ ,טלעוו
 טגײלעגנָא ןבָאה ערעדנַא : ןעז טשינ ייז ןָאק םדו-רשב ןייק סָאװ ,םיקחרמ עטסואוו
 ןטלָאװ ייז יו ,שואי םענעלַאֿפרַאֿפ ןיא טסירב יסרעטומ ערעייז ףיוא ךעלּפעק יד
 -ָארּפ ןבָאה ערעדנַא ; טסירב עמערַאװ 'סרעטומ ערעייז ןיא טייקיטכערעג טכוזעג
 ,טנייוועג ,ןסַאמירג טכַאמעג ןבָאה ,לזמ רעייז ךיז ןֿפרָאװעגרעטנוא טשינ ,טריטסעט
 רָאנ ...ואו ץעגרע רעדילג עטגעװַאב ערעייז טימ ךיז ןסירעג ,טמערַאילעג
 עשילרעטסיוא ,עטרעטיילעג יװ ךעלעגייא ,ךעלעגייא טגָאמרַאֿפ ייז ןבָאה עלַא
 "לעוו עטלקנוטרַאֿפ ןוא רעמייב ענעסקַאװרַאֿפ-ףיט ןשיווצ ענעגרָאברַאֿפ ,ןוװַאטס
 עלַא ,םימי עניילק עטזױרבעגֿפױא ,עשימרוטש יװ ןעוועג ןענייז ערעדנַא ; רעד
 -עגסיוא לייט ייב ,רערט ַא טרעווילגרַאֿפ ךעלעגייא ערעייז ןיא טַאהעג ייז ןבָאה
 ,רעצ ןוֿפ עסַאמירג ַא ךרוד -- ערעדנַא ייב ,לכיימש ןשרעדניק ַא ךרוד טקירד
 ןענייז סָאװרַאֿפ : טייל וצ ןוא טָאג וצ הנעט עקידשואי יד טקירדעגסיוא טָאה טָאװ
 ? ןרָאװעג טלּפירקרַאֿפ רימ

 טָאה ןייג וצ ןוואורּפ ענייז ,ָאי .גנולעטשרָאֿפ .ַא ייז רַאֿפ ןבעגעג טָאה ןעטיינ

 -עד ןיא טלדנַאהעג ךיז טָאה סע ןעוו ."ןעגנולעטשרָאֿפ, ןֿפורעג ץלַא ךָאנ רע
 ךיז רע טָאה ,רעדניק עטלּפירקרַאֿפ יד רַאֿפ טנעמירעּפסקע םעד ןרירטסנָאמ
 טשינ רָאט סָאװ ,רוביצ-חילש יוװ ךיוא ךיילגוצ רעבָא ,טַאבָארקַא ןַא יו טליֿפעג
 -נערטשנָא ןייק רָאג םיא טלָאװ סע ךיילג ,םינּפ ןֿפױא לכיימש ןטיירב ַא טימ .ןלעֿפ
 ,רעדניק עטלּפירקרַאֿפ יד רַאֿפ טרירטסנַאמעד רע טָאה ,טסָאקעג טשינ גנוג
 ןרָאװעג ןטלַאהעג רעדָא ,ןלוטש-ןדילַאװניא ןיא ןגעלעג רעדָא ןסעזעג ןענייז סָאװ

164 



 ,הדובע עקיליײה ַא יו ,טייקטסנרע ןַא טימ טרירטסנָאמעד ,סיוש סעמַאמ רעד ףיוא
 -שֿפנ-תריסמ ַאזַא טימ טירט יד טלעטשעג טָאה רע .סיֿפ יד טימ ןגעװַאב סָאד
 רעדָא ןייז םעד ןיא טלדנַאהעג ןעוועג ךיז טלָאװ סע יוװ טייקנבעגרעביא רעקיד
 רע .סנ סטָאג טרירטסנָאמעד טָאה רע עכלעוו רַאֿפ ,רעעזוצ ענייז ןוֿפ ןייז-טשינ
 ּפָאק ןוֿפ לקָאש ןשיגרענע ןַא טימ !ןלעֿפ טשינ טעװ רע ןוא -- ןלעֿפ טשינ רָאט
 עֿפיטש טלעטשעג ,רעטסעווש-ןיצידעמ רעד ןוֿפ עציטש עדעי טגָאזעגּפָא רע טָאה
 רעד וצ ןעמוקעגנָא זיא רע ןעוו ןוא ,ריֿפ ןוא יירד ןוא ייווצ ןוא סנייא ,טירט
 דמעה ןייז .סייווש ןיא ןצנַאג ןיא ןדָאבעג ךיז רעּפרעק ןייז טָאה ,עיניל-ץענערג
 רעקיטכיל ,רעטיירב ןייא ןעוועג זיא םינּפ ןייז רעבָא ,םיא וצ טּפעלקעג ךיז טָאה
 ,טייקטרעטיילעגסיוא רעקילעזקילג טימ קידנטכייל ,סיורג ןגיוא יד ,לכיימש
 -ַאב סע טָאה רע :ןּפיל ענעֿפָא ענייז ןוֿפ טקוקעגסױרַא ןייצ עטעמעשטשרַאֿפ יד
 !ןלַאֿפעג טשינ זיא רע ,ןזיוו

 טָאה רעטָאֿפ סנעטייג ןעוו ,טנעמָאמ רעסיורג רעד ןעמוקעג זיא ךָאנרעד
 ןגיוא ענעגייא ענייז טימ טָאג ןוֿפ רעדנואוו םעד ןעז טנָאקעג

 ,סיֿפ יד ףיוא ןיילַא רענייא ןייטש ןענעטיינ ןעזרעד טָאה ףלָאװ-השמ ןעוו
 ןוא עמיטש רעד ןיא ןרערט טימ טגָאזעג ןוא טנעה יד טײרּפשעגסיױא רע טָאה
 : ןגיוא יד ןיא ןרערט

 ! ארומ בָאה ךיא ,ןוז ןיימ --
 ַא טימ טגערֿפעג ןעטיינ םיא טָאה -- ?עטַאט ,ארומ וטסָאה סָאװ רַאֿפ --

 .ןייג ןָאק רע זַא ,רעטָאֿפ םעד ןזיוועג ןוא לכיימש

 יו טרעטיצעג ןוא טגָאזעג דיי רעד טָאה -- ,טָאג רַאֿפ ארומ בָאה ךיא --
 ,דניק ַא יו טנייוועצ ךיז ןוא טַאלב ַא

 ,טגָאזעג ןעטיינ טָאה --- ,טשינ ןייוו ,עטַאט ---
 -ץעגסיוא ךיז טָאה ףלָאװ-השמ ןוא -- ,ןענייו טשינ לעװ ךיא ,ןיינ ,ןיינ ---

 טציא ךיז טזומ וד ,דיי רעמורֿפ ַא ןרעוו וטסזומ ,ןוז ןיימ טציא --- ,ןגיוא יד טשיוו
 ,טייקשידיי ןיא ןטלַאה

 "שידיי ייס ? טָאג ןיימ טימ ןוט וצ טייקשייוג רעדָא טייקשידיי טָאה סָאװ --
 ביולג ךיא ,לַאוטיר ןייק ןיא טשינ ביולג ךיא ,לַאוטיר ַא זיא טייקשייוג ייס ,טייק
 לעװ ךיא ןוא ,געמרַאֿפ רעקיצנייא ןיימ ,סניוועג טסערג ןיימ זיא סָאד .,טָאג ןיא
 טימ טגָאזעג ןעטיינ טָאה --- ,לַאוטיר ַא ךרוד ןעמענקעוַא ןזָאל טשינ סָאד ךיז
 /- ,לכיימש ַא

 ?ןוז ןיימ ,סנױזַא סָאד זיא סָאװ ?לַאוטיר ַא --
 ,ןײרַא לוש ןיא ןייג סָאד ,ןוט רימ טסייה וד סָאװ ,סָאד ---
 | ?טכעלש סָאד ןיא סָאװ ןוא --
 ךיד טזָאל ,ןעגנַאֿפעג טָאג טמענ סע סָאװ ,טימרעד טכעלש ןיוש זיא סע --

 .ךריק רעד ןיא רעדָא לוש רעד ןיא רָאנ ךיז טניֿפעג טָאג זַא ,ןביולג
 ךיא ײטשרַאֿפ סעּפע ,טסגָאז וד סָאװ ,ןוז ןיימ ,ָאי ךיא ײטשרַאֿפ סעּפע --

 זיא סָאד ,ןוז ןיימ ,טָאג ןיא טסביולג וד יבַא ,קוליח רעד זיא סָאװ רָאנ ,טשינ
 .ןעז רעטעּפש רימ ןלעװ עקירעביא סָאד ,גונעג לייוורעד ןיוש

 ךיילב ,טבעלַאב ןייז םורַא לדרעב ןסקַאװעגנָא גנוי ַא טימ ,ןַאמרעגנוי ַא טגיל
 טימ ,ןגיוא עקידנעלכיימש ,עסיורג רָאּפ ַא סױרַא ןענייש סע ןכלעוו ןוֿפ ,םינּפ
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 -סיוא ,םיא רַאֿפ טגיל סָאװ ,ךוב ןוֿפ טרידוטש ןוא ,ליומ קיטשרוד ,קידנרעטיצ ַא
 יד ןלעטשרָאֿפ טשינ ךיז ןָאק ןעמ .טעב ןייז רעביא טערב ַא ףיוא טײרּפשעג
 יד ןעמוקוצייב ףיוא טגָאמרַאֿפ רע סָאװ ,טײקכײר:לַאֿפנײא יד ,טייקטקישעג
 יד יװ ,ןליוו ןייז ןוֿפ געװ םעד ןיא םיא טלעטש רוטַאנ יד סָאװ ,ןטייקירעוװש
 ןגעק דרע רעד ןוֿפ ,שינעֿפיט רעד ןיא ןֿפמעק םיוב ןקרַאטש ַא ןוֿפ ןעלצרָאװ
 טָאה ױזַא ,טקואוו רעייז ןוֿפ געוו םעד ןיא ןָא ןֿפערט ייז סָאװ ,ןעגנורעטש עלַא
 טימ טלַארטשעגסױרַא ,ןליוו ןוֿפ טֿפַאז םעד טימ ןעקנורטעגנָא ,ןעטיינ טציא
 ןגעו ןוא ןעלטימ ענעגייא ערעייז ןֿפַאשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,תוחוּכ עקיטכעמ
 עקידתוירזכַא יד םגה ,ייז ןיא ךיז ןרעמַאלק וצ ,ןבעל ןוֿפ ןגייווצ יד ןֿפײרגוצנָא
 ,םיא ןוֿפ ןדײנשּפָא טלָאװעג ייז טָאה טײהקנַארק

 ןבָאה רעגניֿפ ענייז סָאװ ,רעכיב יד ןוֿפ רעטעלב יד טשימעג טָאה גנוצ יד
 טרָאּפשעגּפָא רע טָאה חומ ןייז ןוֿפ ךעלרעמעק יד ןיא .ןוט טנָאקעג טשינ סע
 טנָאקעג טשינ ייז טָאה רע סָאװ ,םיללּכ ,ןעמענ ,סעטַאד ,ןרעֿפיצ ןטלַאהרעד ןוא
 ןצרַאװש ,ןסיױדג א ןֿפַאשַאב רע טָאה עיזַאטנַאֿפ ןייז ןיא ,ריּפַאּפ ןֿפיוא ןריטָאנרַאֿפ
 רע סָאװ ,ןציטָאנ יד הבשחמ רעד ןיא טנכײצרַאֿפ טָאה רע ןכלעוו ףיוא ,לווָאט
 עצנַאג ןייז יװ ןעוועג זיא סע .סעידוטש ענייז רַאֿפ ןבָאה טֿפרַאדַאב ייז טָאה
 -קנַארק ןייז טימ ןרָאװעג ןטינשעגרעטנוא ןענייז סָאװ ,טסול-סנבעל ןוא עיגרענע
 -ַאבמוא ןוֿפ תוחוּכ עיינ טּפעשעג ןוא טקעװעגֿפױא ײנסֿפױא ךיז ןבָאה ,טייה
 -עטַאמ ןעלװָאט ענעעזעג-טשינ ףיוא טננײצעגֿפױא טָאה רע .ןלַאװק עטסואוו
 רַאֿפ ןענַאטשעג םיא זיא קעטָאילביב עצנַאג ַא .ןוגיֿפ ןוא ןלומרָאֿפ עשיטַאמ
 -עטנעק ענייז ןעמונעגסױרַא רע טָאה ןריהעג ןייז ןוֿפ ןרעמַאק יד ןוֿפ ןוא ,ןגיוא יד
 | ,ןטיוו ןייז ןיא טגײלעגּפָא טַאהעג ,קינָאה ןיב ַא יװ ,טָאה רע סָאװ ,ןשינ

 ןבעגעג םיא ןבָאה סע סָאװ ,ןטייקירעוװש יד ןעמוקעגייב ךיוא רע טָאה דלַאב
 ףיוא ךעלגנעווצ ענעגייא ענייז ןֿפַאשעג ךיז טָאה רע :טנעה עקיטכעמנָא ענייז
 ןוט טנָאקעג טשינ סָאד ןבָאה רעגניֿפ ענייז סָאװ ,ןכַאז ןֿפײרגוצנָא

 ןיא ןֿפורעג ןבָאה רעטסעװש-ןקנַארק יד יװ ,"רָאטקָאד רענעגושמ, רעד
 טכַאװעג ןוא ןענעטיינ ףיוא ןבעגעג גנוטכַא טָאה ,ןשטיוװָאנַאזַאכ ר"ד לָאטיּפש
 ,דניק ןייז ןעוועג זיא ןעטיינ .דניק ַא רעביא רעטומ ַא טכַאװ סע יװ םיא רעביא
 לָאמ ַא טימ יװ ןעוועג זיא סע ןוא .טקעװרעד ןבעל םוצ קירוצ םיא טָאה רע
 סָאװ ,טלעוו ַא ןיא ,רעטעקַאנ ַא ,ןעמואוושעג זיא סָאװ ,רָאטקָאד רעד טלָאװ
 טכירעג טָאה רע ןכלעוו ןוֿפ ,לקניוו ַא ןענוֿפעג ,ריא וצ טרעהעג טשינ טָאה רע
 רָאטקָאד רעד סָאװ ,ןליֿפעג םיא ןיא טקעוורעד טָאה ןעטיינ .ןבעל ןיא סרוק ןייז
 טבעלעג שממ טָאה רע .םיא ןיא ןעוועג רָאג ןענייז ייז זַא ,ןעוועג דשוח טשינ טָאה
 ןעוועג זיא ,טכַאמעג טָאה ןעטיינ סָאװ ,גנוגעווַאב עיינ רעדעי .ןבעל סנעטיינ טימ
 רעטָאֿפ ןייק .עיצקַאֿפסיטַאס רעשילַארָאמ ןוֿפ ,טייקילעזטייל ןוֿפ לַאװק ַא םיא רַאֿפ
 רָאטקָאד רעד יו ,טכַאמ דניק ןייז סָאװ ,טירט עטשרע יד רעביא טשינ ךיז טײרֿפ
 ןגָאירעטנוא טלָאװעג םיא טָאה רע .סערגָארּפ סנעטיינ טימ טײרֿפעג ךיז טָאה
 ןוא ןעלטימ ,תולונחת ײלרעלַא ןענוֿפעגסױא טָאה רע .גנוזענעג ןוֿפ געוו םוצ

 עטריזילַארַאּפ ענייז ןצונ וצ קשח םעד ןענעטיינ ןיא ןרילומיטס וצ ןלַאֿפניײא
 ןָאק ןעטיינ יו טקנוּפ זַא ,טגייצרעביא ןעוועג טציא זיא רָאטקָאד רעד .רעדילג
 רענייא ןוֿפ ןבעל סָאד ןעניוועגקירוצ ןענָאק ךיוא רע טעװ ,סיֿפ יד ןגעװַאב
 ןענייז ,ןענוֿפעגסױא רָאטקָאד רעד טָאה ,ןלוקסומ עריא סָאװ ,טנעה ענייז ןוֿפ
 טנַאה רעד ףיוא שיײלֿפ ןוֿפ סקואוונָא רעד : זילַארַאּפ ןוֿפ טרירַאב ןעוועג טשינ
 טשינ זיא ןרעדָא-טולב יד ןוֿפ עיצַאלוקריצ יד זַא ,םעד ףיוא טגָאזעג תודע טָאה
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 קשח םעד ןענעטיינ ןיא ןֿפוױסױױַא טוואורּפעג טָאה רָאטקָאד רעד .טױטעגּפָא
 / .סמצרָא יד טימ ןגעװַאב וצ

 סָאװ ,טונימ עײרֿפ עדעי ןענעטיינ טימ טכַארברַאֿפ טָאה שטיוָאנַאזַאכ ר"ד
 עֿפַאק עשימעהָאב יד ןטיברַאֿפ טציא םיא טָאה ןעטיינ .טַאהעג רָאנ טָאה רע
 -גערברַאֿפ וצ טַאהעג ןרעג ױזַא טָאה רָאטקָאד רעד ואוו ,דיַאס-טסיא רעד ףיוא
 טביורעג וליֿפַא טָאה ןעטיינ .טניירֿפ עלָאקידַאר ענייז ןשיווצ ןטנוװָא יד ןיא ןעג
 ,לַאעדיא ןשיטסיכרַאנַא ןייז רַאֿפ ןבעגעגקעװַא טָאה רע סָאװ ,טייצ יד םיא ןוֿפ
 םיא טימ ןריטוקסיד וצ ,לגניי ןקנַארק םעד ןבעל ןציז וצ טַאהעג ןרעג טָאה רע
 ענייז ןיא םיא ןריסערעטניארַאֿפ וצ ,םיא רַאֿפ ןענעײלוצרָאֿפ ,ןעמעלבָארּפ-טלעוו
 .ןבעל ןיא סערעטניא רעמ םיא ןיא ןֿפורוצסױרַא ידּכ ,ןעעדיא

 טסלָאז וד זַא ,טייצ ןיוש זיא סע ,ביולג ךיא .טענ ,לּפירק סיוא ןיוש טסיב --
 ? טכער ? טעטיזרעווינוא ןיא טרידוטש וטסָאה סָאװ ,ןענרעל םוצ ןעמענ לעדיוו ךיז

 ,ָאי

 ץנַאג ןייד ןעגנערברַאֿפ ,וטסליו סָאװ ?וטסעשטומעלַאב סָאװ זיא ,ונ ---
 / לָאטיּפש ןיא ןבעל

 ?טעטיזרעווינוא ןיא קירוצ ןייג לָאז ךיא ---
 טשינ ךָאד טסליװ ,ןעמעלבָארּפ עלַאיצָאס ןיא סערעטניא ןַא ךָאד טסָאה --

 ןעועטלַאש עקיצנייא יד לָאז יז זַא ,לָאהײנַאמַאט ַא רַאֿפ טלעוו יד ןזָאלרעביא
 ,ןשטנעמ ןוֿפ לרוג םעד רעביא

 ?ןוט וצ ןזייװַאב סע ךיא לע רעבָא ױזַא יו --
 ,טנײרֿפ ַא בָאה ךיא .רעכיב עקיטיונ יד ריד ךיא גנערב ןגרָאמ .טושּפ --

 ןֿפלעהסירַא ריד טעװ רע .קיטקַארּפ קינייװ טָאה סָאװ ,טַאקָאװדַא ןגנוי ַא
 טשינ וטסָאה .ַאיבמולָאק ןיא סרוק רעד זיא סע סָאװ ,ןעניֿפעגסױא לעװ ךיא
 טימ סרוק ןבלעז םעד ןעמונעג טָאה סָאװ ,ַאיבמולָאק ןיא טנײרֿפ ןייק טַאהעג
 ?ןעמַאזוצ ריד

 .לוקסייַאה ןעמַאזצ טקידנעעג בָאה ךיא ןכלעוו טימ ,שריה לעומעס ,ָאי --
 ?טשינ ךיז רע טזיײװַאב סָאװרַאֿפ ?שריה לעומעס רעד ,רע זיא ואוו ---

 ,ייז ןוֿפ ןרידוטש טסלָאז וד זַא ,ןציטָאנ ענייז ןבעג ריד ןָאק רע
 ףןעז טשינ םיא ליוו ךיא ,רָאטקָאד --

 ?לָאב-זיעב ןייק טשינ טסליּפש וד סָאװ ,םיא רַאֿפ ךיז טסמעש וד ,סָאװ ---
 .טנעה עניימ רעביא לָארטנַאק ןייק טשינ ךָאד בָאה ךיא ,רָאטקָאד ---
 ןייד ,סיֿפ יד ןגעװַאב ןענָאק טסעװ וד זַא ,טביולגעג טשינ ךָאד טסָאה ---

 -עגנָא ןבָאה ןלוקסומ יד .ןבעל ןוֿפ םינמיס עכעלטייד טזייוװַאב םערָא רעטכער
 זיא עיצַאלוקריצ-טולב יד זַא ,טזייווַאב סע סָאװ ,סטעֿפ וליֿפַא ,שיײלֿפ ןעמונ
 סָאװרַאֿפ ,ןייא טשינ ךיא עז ,לַאמרָאנ זיא עיצַאלוקריצ-טולב יד ביוא ןוא ,לַאמרָאנ
 ,ןֿפלעהטימ רָאנ טסֿפרַאדַאב .ןבעל ןעמוקַאב קירוצ טשינ לָאז םעטסיסדןוורענ יד

 ! רָאטקָאד --
 -עֿפילב םעד ןעמענ לעװ ךיא ,עז טָא .ןתמא ןַא ףיוא סָאד ןיימ ךיא ,ָאי ,ָאי --

 "וצ םיא לעװ ןוא --- ,רעדעֿפײלב ַא ענעשעק ןוֿפ ןעמונעגסױרַא טָאה רע --- ,רעד
 טשינ וטסעוו ףַארגילַאק ןייק זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ סע :טנַאה רעטכער ןייד וצ ןדניב
 סע טסעוװו וד ןוא ,טסרידוטש וד סָאװ ,ךוב ןיא ןעז סעּפע טסעװ וד רעבָא ןעוו .ןייז
 לטעלב םעד רעביא טנַאה רעד טימ ריֿפ ַא ןבעג וטסנָאק ,ןכיירטשרעטנוא ןלעוו
 ןעקגעדעגרַאֿפ טסליוו וד סָאװ ,לעטש רעד רעדָא

 ןוט ןענָאק טשינ לָאמ ןייק סע לעוװ .ךיא ,רָאטקָאד --
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 וצ ןדנובעגוצ ןייז רעדעֿפײלב רעד לָאז לייוורעד .ןעז רימ ןלעװ סָאד --
 | ןבעג טשינ ריד רע טעװ סיב ןייק ,טנַאה רעד

 - טנַאה סנעטיינ וצ רעדעֿפײלב םעד לדנעב ַא טימ ןדנובעגוצ טָאה רָאטקָאד רעד
 .ןגיוא יד רַאֿפ ךוב םענעֿפָא ןַא טימ טזָאלעגרעביא םיא טָאה ןוא

 ןעוועג ךַאװ זיא ןוא ןֿפָאלשעג זיא ןעטיינ ,געט ןעגנַאגעגכרוד ןענייז סע
 טשינ טָאה שטיװָאנַאזַאכ ר"ד .טנַאה רעד ףיוא רעדעֿפײלב םענעדנובעגנָא ןטימ
 ךָאנ רעבָא .ךוב א רעביא רעדעֿפײלב ןטימ גנוגעוװַאב ַא ןוֿפ ןמיס ןייק טקרעמַאב
 םייהעג ןיא טריציטקַארּפ קשח ןוא רעצ סיורג טימ טָאה ןעטיינ ןעוו ,טייצ ךָאװ ַא
 ךוב-טסקעט םעד ןוֿפ טַאלב ַא רעביא טקרעמַאב רָאטקָאד רעד טָאה ,םערָא ןטימ
 -- שריה לעומעס דניירֿפ ןייז טימ טרידוטש טָאה ןעטיינ סָאװ ,טכער ןשימיור ןוֿפ
 ןענעטיינ וצ ןּפעלש וצ טכַארבעג ןוא ןענוֿפעגסיױא טַאהעג םיא טָאה רָאטקָאד רעד
 .םענעֿפלָאהַאבמוא ,ןעמורק ַא טקרעמַאב רָאטקָאד רעד טָאה --- ,ןיירַא לָאטיּפש ןיא
 ,טֿפיטשיײלב ןוֿפ ךירטש

 ןבעגעגּפָא ןיוש ןעטיינ טָאה עלַא רַאֿפ ,לָאטיּפש ןיא ןעזעג ןיוש םיא ןבָאה עלַא
 -מוא םעד ןוֿפ וליֿפַא ,סיֿפ יד ןגעװַאב ןוֿפ ,סיֿפ יד ףיוא ןייטש ןייז ןוֿפ ןעמַאזקע
 רעצנַאג רעד ןוֿפ .ןירעמ ץוחַא ,עלַא ,םערָא ןטכער ןטימ ןבייה םענעֿפלָאהַאב
 טשינ זיא סָאװ ,עקיצנייא יד טעמּכ ןעוועג יז זיא סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא
 ןעטיינ לייוו רַאֿפרעד ןעוועג זיא סָאד ןוא ,ןיירַא לָאטיּפש ןיא םיא וצ ןעמוקעג

 לָאז רע ,גניווריוא רעדורב ןייז טגָאזעגנָא טָאה רע .ןעז טלָאװעג טשינ יז טָאה
 ןעז טשינ םיא לָאז יז זַא ,לָאטיּפש ןיא ןכוזַאב טשינ םיא לָאז יז זַא ,ןירעמ ןטעב
 | ,טרָאד ןוֿפ ןעמוקסיורַא טשינ טצוװ רע ןענַאװ זיב

 ןרעדנַא ןדעי ןוֿפ רעמ זיא ,ירעמ ,יז לייוו רַאֿפרעד סע רע טָאה ןוטעג ןוא
 ,ךעלטנגייא ,זיא יז .ןליוו ןייז ןוֿפ גנוכַאורעד רעד רַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ ןעוועג
 םעד יינ סָאד ןוֿפ ךיז ףיוא ןעמענ וצ ןבירטעגנָא םיא טָאה סָאװ ,חוּכ רעד ןעוועג
 ןוֿפ ןֿפרַאװּפָארַא טימעג ןטכייל ַאזַא טימ טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,ןבעל ןוֿפ לוע
 ,ןבעל טציא רע ליוו ריא בילוצ ןוא ,ןברַאטש טלָאװעג רע טָאה ריא בילוצ .ךיז
 רעד רעטנוא ינק יד ןגייבנייא טוװאורּפעג ןּפיל ענעסיברַאֿפ טימ טָאה רע ןעוו
 ןציּפש יד טירבעג טָאה סָאװ ,רעיײֿפ ןסייוו ,ןֿפרַאש םעד ןיא רע טָאה ,ערדלָאק
 טכיוה סָאװ ,טײקטכײֿפ עשירֿפ יד ,למינּפ ןיורב ,ןיילק ריא ןעזעג ,ןוורענ ענייז ןוֿפ
 ךיוא ןוא ,ץרעמש ןייז ןוֿפ רעיײֿפ סָאד טליקעג טָאה ,ליומ ןוויטיסנעס ריא רעביא
 ךרוד טוװאורּפעג טָאה רע ןעוו ,עכעלגעממוא סָאד ןֿפַאשַאב טָאה רע ןעוו ,טציא
 רָאי ַא טָאה סָאװ ,םערָא ןטעּפעשטעגוצ ןייז ןגעװַאב חוּכ ןכעלשטנעמרעביא ןַא
 ןוֿפ רכש רעד לייוו רַאֿפרעד ןעוועג סע זיא ,םיא וצ טרעהעג טשינ רעמ טייצ
 ,ןגיוא-ןשרַאק עצרַאװש ,עסיז עריא ןוֿפ קילב רעמערַאװ רעד זיא קיטייו םעד
 עריא ןוֿפ רעטיצ רעד זיא ,ןעמערב עטכידעג יד רעטנוא ןוֿפ סיױרַא ןקוק עכלעוו
 -עג ריא ןוֿפ גנורירַאב יד זיא ,םעטָא ריא ןוֿפ ךיוה רעד זיא ,ןּפיל עוויטיסנעס
 טשרוד ןיא סיוא טייג רע ןכלעוו ךָאנ ,בייל שיניורב קידנרעק-לדנַאמ ,ןטָאנק
 .רעגעלעג ןייז ףיוא טכַאניב רעגַאב ןוא עביל ןוֿפ

 יװ ,סעיציזָאּפ ןוא סעזָאּפ ענעדײשרַאֿפ יד ןיא טלעטשעגרָאֿפ ךיז יז טָאה רע
 ןיא לפירק ַא ,טגיל רע סָאװ ,סע טרַא ןעמעוו .ןעזעג לָאמ ליֿפ ױזַא יז טָאה רע
 -עג ןסיז ַא טימ ןבעל ןייז ןוֿפ טייקרעל יד סיוא טליֿפ ןוא ,לוטש-םָאל ןייז
 טָאה טײקיטרַא-דמערֿפ סירעמ ? תומולח ןוא סעיזַאטנַאֿפ עשיטָארע ןוֿפ קנַארט
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 סיורג ןייק ףיורעד רעבָא טָאה רע ,עיזַאטנַאֿפ עשרוחב ןייז טציירעג קידנעטש
 עבלַאה .עטעקַאנ-בלַאה ַא ,ןעזעג יז רע טָאה טלמונַא ,טגיילעג טשינ טכיוועג
 ,עסייה יד ןיא ,טײקטעקַאנ עצנַאג יו טעקַאנ רעמ ןעוועג זיא סָאװ ,טײקטעקַאנ
 ןיא סַאג ןוֿפ רעדניק יד ןעלמַאזנייא קָאטשנירג ירעה טגעלֿפ געט עקיטעמוא
 ַא ןוֿפ טריזיװָארּפמיא טָאה רע סָאװ ,"ןַאטנָאֿפ, םעד ןענעֿפעֿפױא ןוא ףיוה ןייז
 ןוֿפ רעלעק סגילעז ןיא ןענוֿפעג לָאמַא טָאה רע עכלעוו ,עּפמָאּפ-רעשעלרעײֿפ
 ןבָאה ןוא רעסַאװ ןטימ ןרָאװעג ןגָאװצעגּפָא ןענייז רעדניק יד .גרַאװנזיא טלַא
 שטָאכ ,ירעמ ןוא לעשַאר .ץיה רעקידעקיטש רעד ןוֿפ לייוו ַא ףיוא טליקעגּפָא ךיז
 קידנגיל ,ליּפש םוצ ןענַאטשעגוצ לָאמ טֿפָא ןענייז ,רעדניק ערעדנַא יד ןוֿפ רעטלע

 ןעזעג טָאה רע .דליב םעד ןיא ןסעגעגנייא ךיז לּפירק רעד טָאה ,לוטש ןייז ףיוא
 ךעלטשער ןוֿפ טײנעגֿפױא טַאהעג ריא טָאה רעטומ יד סָאװ ,גוצנַא-דָאב סירעמ יו
 ,ןייב -ןקור רעוויטיסנעס רעד .רעּפרעק םעניד ריא וצ וצ ךיז טּפעלק ,ןיטַאס
 סָאד ,ןעלקנעש עקרַאטש עריא ,ןטֿפיה עקישײלֿפ ,עטעבעגסיוא ,עלוֿפ עריא
 טָאה גוצנָא-דָאב רעד -- ,ןטסירבילּפע עריא ,ךיוב ריא ןוֿפ עלעסעק עקידנור
 עקיגיױב עדעי ןכָארטשעגרעטנוא ,בייל ריא ןוֿפ שטיינק ןדעי ןבעגעגסיוא
 ןקישײלֿפ ,ןכייו ריא ןיא ןגיוא יד טימ ןגיוזעגנייא ךיז טָאה רע .עיניל עכייוו
 סנּפָארט טימ טלעווק סָאװ ,טכורֿפ רעטעֿפ ,רענעטינשעגֿפױא ןַא ןיא יו בייל
 ןייז ןוֿפ ןיירַא דלַאװ ןלעקנוט םעד ןיא ןעמונעגטימ טָאה רע ןוא ,טײקיטֿפַאז
 טגיוז טסורב ַא יוװ ,ןגיוזעגנָא םיא טָאה עכלעוו ,הוַאּת ןוֿפ ךלימ יד טײקמַאזנייא
 ענייז עלַא ,ןעגנַאלרַאֿפ ענייז עלַא ,ןליֿפעג ענייז עלַא ...דניק קירעגנוה ַא ןָא

 ...רעגַאב ןקיצנייא ןייא ףיוא טרירטנעצנָאק ךיז לָאמסנעד ןבָאה ןשטנואוו |
 ,בייל סירעמ ךָאנ ןעוועג קיטשרוד ןוא קירעגנוה זיא רע

 ןעגנולעטשרָאֿפ עשיטסַאטנַאֿפ טימ טקיטעזעג רעגנוה םעד טָאה רע ןוא
 ןוֿפ ןלַאװק עיינ םיא רַאֿפ טנֿפעעגֿפױא טָאה טנעה סירעמ ןוֿפ רירַאב רעדעי
 -טיוט ַא יו סעיזַאטנַאֿפ ענייז ןבעגעגרעביא ךיז טָאה רע .טייקסיז רעקיטעז

 -קסּפ םעד סיוא טריֿפ ןעמ רעדייא תורּכיש רעד רעביא ךיז טיג רעטּפשמרַאֿפ
 ? טייקרעטיב ןייז טסיזרַאֿפ לּפירק ַא סָאװ ,סע טרַא ןעמעוו ...ןיד

 טָאה סָאװ ,ןסיוועג ןייז ,טײקידנעטשנָא ןייז םיא ןיא טקעוורעד ךיז טָאה סע זיב
 רַאֿפ טַאהעג טניײֿפ סע ךיז טָאה רע יװ ,ןעגנַאלרַאֿפ ענייז ןגעק טריטסעטָארּפ
 --- ,טכַארטעג ךיז רע טָאה --- ,טלּפירקרַאֿפ זיא רעּפרעק ןייז רָאנ טשינ ! תומולח יד
 טריזילַאטסירקסיױא ךיז טָאה ךיז וצ טֿפַאשטניײֿפ יד זיב ,ןיירמוא זיא טסייג ןייז
 ...טיוט ןוֿפ םולח ַא ןיא

 טנוזעג ךיוא ןענייז םירבא ענייז ןוֿפ גנוגעװַאב יד קירוצ ןעניוועג ךרוד
 / ,תוחוּכ עשילַארָאמ גונעג טציא ךיז ןיא ןענוֿפעג טָאה רע .םישוח ענייז ןרָאװעג
 / ,ןקיטסייג ןייז רָאנ טשינ ןעניוועגקירוצ טנָאקעג רע טָאה ףליה רעייז טימ סָאװ
 "עג ךיז רע טָאה -- ,וצרעד טקיטכערַאב ןיב ךיא; ."ךיא; ןשיזיֿפ ןייז ךיוא רַאנ
 ענעגרָאברַאֿפ עניימ ןקיטכערַאב וצ ןעימ ךיז ךיא לעװ ,טשינ רעמָאט ןוא -- ,טגָאז
 ,ךיז רַאֿפ ךיוא רָאנ ,ערעדנַא רַאֿפ רָאנ טשינ ךעלצינ ןרעוו ןָאק ךיא .תומולח
 סָאװ ,ןבעל ןיא קילג לייט ןיימ ןטרַאװרעד וצ טכער ךעלצעזעג ַא בָאה ךיא ןוא
 זומ ךיא .ןענידרַאֿפ רשֹּכ סָאד רָאנ ךיז זומ ךיא .ןבעג וצ רימ טָאה ןבעל סָאד
 רעדעי יו טעברַא ןיימ ךרוד ןעגנערב ןצונ רעמ ןוא ,ןייז רעקיאעֿפ ,רעסעב
 ,רענייא רעדעי יו בייוו ַא ףיוא טכער ַא בָאה ךיא .שטנעמ רעלַאמרָאנ רערעדנַא
 / טשינ ןלָאז סע סָאװ --- ,טײקנלַאֿפעג ןיימ ןיא ןבילקעגסיוא ךימ טָאה יז ןעוו ןוא
 זיא סע זַא ,סָאד טזײװַאב -- ,תונמחר סיוא וליֿפַא ןעוו ,םעד רַאֿפ תוביס יד ןייז
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 ,ןעמעג ךיא ןָאק רָאנ טשינ .ריא רַאֿפ ץייר ַא טָאה סָאװ ,רימ ןיא ָאד סעּפע ךיוא
 ,סָאמ ַא ןיא ןייז לָאז ןבעג סָאד זַא ,ןעז רָאנ ףרַאדַאב ךיא ,ןבעג ךיוא ןָאק ךיא רָאנ
 "ןרעלעֿפ ערעדנַא עניימ ןקיטיגרַאֿפ לָאז סָאװ

 טימ ךיז טגָאלש ןוא גערב ןקידנֿפור םעד טעזרעד סָאװ ,רעקידנעקניז ַא יו
 ןוא ןגָאלשעג ךיז ןעטיינ טציא טָאה ױזַא ,ןכיירגרעד וצ םיא תוחוּכ עטצעל יד
 'ןוא ןצייר עלַא טימ --- יז ,ןייטש ןעזעג יז טָאה רע .גערב ןייז וצ ןגָאלשרעד ךיז
 .ןעוועג טרעוו ץלַא זיא סָאד ןוא .ןבעג וצ םיא טָאה יז סָאװ ,תורצוא

 ןוֿפ ןעמוקסיורַא טשינ טעװ רֶע רעדייא ןעז רעירֿפ טשינ םיא רָאט יז ,ןיינ
 ןעז רעירֿפ טשינ םיא רָאט יז ;סיֿפ ענעגייא יד ףיוא רעקידנעייג ַא --- לָאטיּפש
 םיא רָאט יז ;ַאיבמולָאק ןיא ןרעוו ןעמונעגנָא קירוצ טשינ טעװ רע רעדייא
 ענעגייא ענייז טימ ןזייּפש ךיז ןענָאק טשינ טעװ רע רעדייא ןעז רעירֿפ טשינ
 ןצָארּפש טשינ טעװ רעּפרעק ןייז רעדייא ןעז רעירֿפ טשינ םיא רָאט יז ;טנעה
 "עג טימ טצָארּפש רעּפרעק ריא יו .טייקטנוזעג ןוֿפ טֿפַארק רעבלעז רעד טימ
 ,םיא רַאֿפ טייקטנוז

 ַא יװ טֿפַאש טשרוד רעד סָאװ ,עיזַאטנַאֿפ יד ָאד זיא לָאמסנעד זיב ןוא
 ,קנַארטעג ןרַאֿפ םוקמ-אלממ

 ,עלַאמרָאנ ַא ,עכעלצעזעג ַא ,עטנוזעג ַא ןעוועג ןיוש זיא עיזַאטנַאֿפ יד רָאנ
 ...רעטרעשַאב ןייז ,לדיימ ןייז עגונב טָאה רוחב רעדעי סָאװ

 טײקטלּפירקרַאֿפ ןייז ןיא רָאנ ,לּפירק ַא ןוֿפ יװ ךיז ןוֿפ טכַארטעג טָאה רע
 ןייז ןיא רָאנ ,םיא ןיא טשינ טבילרַאֿפ ךיז טָאה יז ,תומילש ןייז ןעזעג רע טָאה
 ןֿפלָאהַאבמוא ןוא ןרױלרַאֿפ ןוא --- ,טײקנרױלרַאֿפ ןייז ןיא ,טײקנֿפלָאהַאבמוא
 ןעזעג ךיז טָאה רע .געט ענייז ןוֿפ טשער יד ןביילברעביא טלָאװעג רע טָאה
 םיא טריֿפ יז .םיא טריֿפ יז ןוא -- לוטש-ןדילַאװניא ןייז ןיא טציז רע יו
 ןעמערַאװ .ךיז לָאז רע זַא ,דניק ריא טריֿפ רעטומ רעדעי יו ,ןיירַא קרַאּפ ןיא
 טריֿפ לָאמַא .לָאה-יגענרַאק ןיא טרעצנָאק ַא ףיוא םיא טריֿפ יז .ןוז רעד ףיוא
 ַא ףיוא רעדָא ,רעטעברַא רַאֿפ עדער א טלַאה רע ואוו ,גניטימ ַא ףיוא םיא יז
 ,טנעה ענעגייא עריא טימ םיא טעמרָאק יז .עיצקעל ַא טלַאה רע ואוו ,גנולמַאזרַאֿפ
 ןוֿפ סיױרַא םיא טבייה יז ןוא ןיירַא טעב ןיא םיא טגייל יז .ןָא םיא טקניױט יז
 -רַא יד ןוט וצ וצ טשינ םענייק טזָאל יז ,ןָא םיא טוט יז ןוא םיא טשַאװ יז .טעב
 ןלעיצעּפס ַא ןטלַאה וצ ןביולרעד ןיוש ךיז ןענָאק ייז וליֿפַא ןעוו ,ריא רַאֿפ טעב
 עיזַאטנַאֿפ ןייז ןיא לייוו ,ןביולרעד סָאד ךיז ןענָאק ייז ןוא) םיא ןענידַאב וצ ןשטנעמ
 -רעד ַא ךיוא רָאנ ,עמערָא יד ןוֿפ רעקידיײטרַאֿפ ַא רָאנ טשינ ,ןעטייג ,רע זיא
 ,טנעה עריא ןוֿפ ןסע וצ האנה טָאה רע יו טקנוּפ ןוא .(טַאקָאװדַא רעכײרגלָאֿפ
 עטלַאק עריא ןוֿפ טרירַאב טרעוו סע ןעוו ,קילג ןוֿפ טלַארטש בייל ןייז יו טקנופ
 רעמ .םיא ןרירַאב וצ ךיוא יז טשרוד ױזַא ןוא ביל ךיוא יז טָאה ױזַא ,רעגניֿפ
 ,סנייא ןענייז רע ןוא יז לייוו .םיא טנידַאב יז ןעוו ,האנה יז טָאה םיא ןוֿפ ךָאנ
 ייווצ ןיא טלייטעג רָאנ ןענייז יז .ןרונש ענעעזעגמוא עמיטניא ךרוד טקינײארַאֿפ
 ,ךָאנ רעמ ,דניק ןוא רעטומ יוװ ,םענייא ןיא ןדנובעג רעבָא ןענייז ייז ,סרעּפרעק
 ,טכַארט סרעטומ רעד ןיא ךָאנ ךיז טניֿפעג דניק סָאד ןעוו ,דניק ןוא רעטומ יו
 ןטינשעגּפָא טרעוו סע רעדייא ,דניק ןרַאֿפ סעיצקנוֿפ יד סיוא טליֿפ רעטומ יד יו
 ןענייז עדייב ייז .םיא וַאֿפ סעיצקנוֿפ יד סיוא ירעמ טליֿפ ױזַא ,לּפָאנ ריא ןוֿפ
 יז ,ןבעל ןייא ןבָאה עדייב ייז לייוו ,טנעה ענייז ןענייז טנעה עריא .ןָאזרעּפ ןייא
 -ןַאמ יו ,ערעדנַא'ס סנייא ןליֿפרעד סָאװ ,סנזעוו ערעדנוזַאב ייווצ טשינ ןענייז
 ןעלדנַאװרַאֿפ ןביױהעגנָא ירעמ טָאה עיזַאטנַאֿפ סנעטיינ ןיא ,ןיינ --- ,בייוו-ןוא
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 ,סעיצקנוֿפ יד ןריֿפוצסיױא ףיוא ןֿפַאשַאב ,ןײלַא םיא ןוֿפ לייט ןשינַאגרָא ןַא ןיא ךיז
 ,ךיז רַאֿפ ןריֿפסױא טשינ ןיײלַא ייז ןָאק רע סָאװ

 .עּפָאריײא ןזײרַאב לָאמַא ןענָאק וצ ןעוועג זיא תומולח-טנגוי ענייז ןוֿפ רענייא
 -ּפעלש יד ןעזוצ ,רעוויר-טסיא ןוֿפ גערב םייב ןײטשּפָא רע טגעלֿפ גנַאל ןהעש
 ַא טימ .ךייט ןטיירב ןוֿפ בייל ענעלָאװקעגנָא סָאד ךרודַא ןדיינש סָאװ ,ןֿפיש
 ןליוק רעביא ייז ןריֿפ ,סנקלָאװ-ךיור עקיליונק-טכידעג טימ ,שיורעג ַא ןוא ןֿפײֿפ

 גערב ןייא ןוֿפ דרע ,רעזייה ענעֿפרָאװעצ ןוֿפ גרַאװכורב ,ןלַאירעטַאמ:-יוב ןוא
 ַא טלגָאװרַאֿפ ןוַאט-ןוָאד ּפָארַא טייוו ױזַא ךיוא טָאה לָאמ לייט .ןרעדנַא םוצ
 -סױרַא ןבָאה ןָאסדָאה ןוֿפ ןגערב עטליֿפעגרעביא יד סָאװ ,ףיש-ןיישזַאסַאּפ עניילק
 .תועיסנ וצ קשח ַא טקעוװרעד םיא ןיא טָאה ףיש-ןרישזַאסַאּפ ַא .ןגיּפשעג

 יד ,טעטש יד .טציירעג םיא טָאה סָאװ ,עּפָאריײא עטלַא יד ןעוועג זיא סע
 טנעיילעג ליֿפ טָאה רע סָאװ ,טֿפַאשנסיװ ןוא קיזומ ןוֿפ סרעטנעצ יד ,ןעייזומ
 -ֿפױא ךיוא ןבָאה רעדנעל עטייוו ךָאנ שינעקנעב ַא .ןגיוצעגוצ םיא ןבָאה ,ייז ןגעוו
 יד ןטינשעגכרודַא ןבָאה סָאװ ,סעוועמ עסייוו עקידנעילֿפ יד םיא ןיא טקעוועג
 גערב ןֿפױא ךיז טלעטשעגּפָא ןוא סנעמיוק-ףיש יד ןוֿפ ךיור סנקלָאװ עטכידעג
 -עגּפָא םיא ןבָאה ייז .ןביוט יד טימ טרָאד ךיז טשימעגסיוא ןוא רעוויר-טסיא ןוֿפ
 .גערב ןטייווצ ןֿפױא ןגיל סָאװ ,רעדנעל יד ןוֿפ ,ןעמי עטייוו יד ןוֿפ סורג ַא ןבעג
 ןֿפיש יד ןעזעג ,רעוויר-טסיא ןוֿפ ןגערב יד ייב ןענַאטשעג זייוולגניי זיא רע ןעוו
 ןוֿפ גנוטײלגַאב ןיא םי ןרעביא עזייר רעד ןגעוו טכַארטעג רע טָאה ,סעוועמ יד ןוא
 לָאמ ןייק ךיז טָאה רע .זירַאּפ טָאטש-רעביוצ רעד וצ ,לדיימ-הלּכ רענייש ַא
 טעװ סע ױזַא יו ,טימעג טשינ ךיז טָאה רע ליֿפ יוװ ,ןלעטשרָאֿפ טנָאקעג טשינ
 ַא ןיא ,ףיש ןוֿפ ןעלנָא םייב םיא ןבעל ןייטש טעװ עכלעוו ,הלּכ ןייז ןעזסיוא
 טציא .ןלעוו עקידנעמיוש יד ףיוא טמולחרַאֿפ ןקוק ןוא ,טכַאנ-הנבל רעטרעבליזַאב
 4 .ןעזעג יז רע טָאה

 ,ןעזעג יז רע טָאה ,לוטש ןייז וצ טײקטלּפירקרַאֿפ ןוֿפ קירטש ַא טימ ןדנובעגוצ
 קידנעטש ךיז טניֿפעג סָאװ ,יד ,םי ןרעביא עזייר רעד ףיוא םיא טײלגַאב סָאװ ,יד
 םעד ,גערב םעד רעביא ןעמַאזוצ יז ןעייג טנַאה-ןוא-טנַאה טשינ ,ןיינ .טייז ןייז ייב
 סָאװ ,רעכיב עטלַא ןוֿפ ןלעטשעג יד ןקוקַאב וצ -- זירַאּפ ןיא ענעס רעד ןוֿפ "יעק;
 רָאנ ,זירַאּפ ןגעוו טנעיילעג טָאה רע טניז ,טמולחעג טֿפָא ױזַא ייז ןוֿפ טָאה רע
 "לנק; .רעד רעביא םיא טריֿפ ירעמ ןוא לוטש-ןדילַאװניא ןייז ףיוא טציז רע
 דילַאוװניא ןַא ןבײלברַאֿפ סָאד !זיא סָאד ענדָאמ יוװ ןוא ,זירַאּפ ןיא ענעס רעד ןוֿפ
 ,קילג ןייז רַאֿפ ןורסח ןייק ,רעטש ןייק ןעוועג טשינ זיא לוטש-ןדילַאװניא ןַא ןיא
 .קילג ןייז רַאֿפ יַאנּת ַא ןוא ףליה ַא רָאנ
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 ,ּפַאש סנַאּפשנירג ןיא טעברַאעגּפָא טָאה ירעמ יו םורַא םישדח רָאּפ ַא ןיא = |
 ןייא ריא ,ריא טימ טעדנײרֿפַאב טַאהעג ךיז טָאה יז סָאװ ,ץישֿפיל ַארַאס טָאה
 { טגָאזעג לָאמ

 -ַאו ףיוא עמריֿפ-"לגנעיירט2 יד זַא ,ןענוֿפעגסיױא בָאה ךיא ,ירעמ ,רעה --
 ַא זיא טעברַא יד .סעזולב ייב סעקרָאטיערעּפָא ךעלדיימ טכוז סיעלּפ"ןָאטגניש
 -ַאֿפ יד לייוו ,טרָאד טעברַא סָאװ ,לדיימ ַא ענייא טגָאזעג רימ טָאה -- ,עגנירג
 רענעֿפָא ןַא עקַאט זיא סע .סעיצַאניבמָאק ליֿפ ןָא ,עטושּפ ןענייז ןָאזעס םעד ןענָאס
 טשינרָאג ייז ףרַאדַאב ןעמ -- ,רעטעברַא ןָאינוי וצ ךיוא טמענ רע רָאנ ,ּפַאש
 6 זיב ירֿפ רעד ןיא 7,230 ןוֿפ ,עטכעלש ןייק טשינ ןענייז ןטסנידרַאֿפ יד ,ןגָאז
 ָאד ןענייז סע .ךָאװ א רעלָאד ףלעווצ זיב ןעצ םורַא ןכַאמ ןעמ ןָאק טנוװָא ןיא
 ,םיַאטרעװָא טימ ךָאװ ַא רעלָאד ןצרעֿפ וליֿפַא ןוא ףלעווצ ןכַאמ סָאװ ,ךעלדיימ
 רעסיורג ַא זיא סע רָאנ ,םיַאטרעװָא רַאֿפ רעמ טשינ טרָאד טלָאצ ןעמ ,עקַאט
 .ךעלדיימ רעטרעדנוה טרָאד ןטעברַא סע .ןטעברַא וצ טוג טרָאד זיא סע ןוא ּפַאש
 רָאּפ ַא ןענידרַאֿפ רעייז ליוו ךיא .טעברַא ףיוא ןגערֿפכָאנ ךיז ןיהַא ייג ךיא
 ? ןייגטימ טסליוו .,םייה רעד ןיא קרַאטש ךיז ןקיטיונ רימ .רעמ רעלָאד

 ? ןצרעֿפ וליֿפַא ןוא --- .ירעמ ךיז טרעדנואוו -- ? ךָאװ ַא רעלָאד ףלעווצ ---
 רימ זיא סע רָאנ ,םייה רעד ןוֿפ רעטנעעג וליֿפַא זיא ָאד ,טימ ךיא ייג יאדווַא
 ךיא .טייל עטלַא טימ ,ןַארָאטסער םעד רעטנוא ןטעברַא וצ ןרָאװעג טסואימרַאֿפ
 ףיוא ייס-יוו"ייס ךיז בייה ךיא .ּפַאש ןקיטכיר ַא ןיא ,ךעלדיימ ןשיווצ ןייז ליוו
 .רעטָאֿפ ןיימ רַאֿפ ןסע ןטיירגוצ ףרַאד ךיא לייוו ,רעירֿפ העש רעבלַאה ַא טימ
 יד ,ןבײהֿפױא טשינ ךיז ןָאק עמַאמ יד ןוא ךַאװש סנטצעל ךיז טליֿפ עבָאנ יד
 םורַא ןעייג רעדניק יד .ןעמוק ץינוצ ךיוא רימ ןענָאק רעלָאד ַארטסקע רָאּפ
 ןזיוה סימישזד ןעטַאל וצ חוּכ ןייק טשינ ןיוש טָאה עמַאמ יד .,ענעסירעגּפָא
 ,זירּפוס ַא רעדניק יד ןכַאמ ןוא רעלָאד ַארטסקע רָאּפ ַא ןעלמַאזנָא עקַאט ליוװ ךיא
 ,רעדיילק עיינ חסּפ ףיוא ןֿפױק יז

 -"לגנעיירט, רעד וצ קעװַא ךעלדיימ ייווצ יד ןענייז םורַא געט רָאּפ ַא ןיא
 רעד ןעוו .טעברַא ףיוא ךיז טגערֿפעגכָאנ ןוא סיעלּפ-ןָאטגנישַאו ףיוא קירבַאֿפ
 -עיינ-ןישַאמ ענערַאֿפרעד ןענייז ךעלדיימ יד זַא ,ןרָאװעג ריואוועג זיא ןַאמרָאֿפ
 רע טָאה ,ןָאיני רעד וצ טשינ ןרעהעג ןוא ּפַאש ַא ןיא טעברַאעג ןבָאה ,סניר
 ,טלעטשעגנָא ייז

 טָאה יז :עכעלקילג ַא ,עקידנלַארטש ַא ,ןעמוקעגמיײהַא ירעמ זיא טנװָא םעד
 סקעז ערעסָאװ ןענידרַאֿפ טעװ יז ןוא ּפַאש ןקיטכיר ַא ןיא טעברַא ןעמוקַאנ
 עצנַאג ןעגנערבמייהַא יז ןָאק םיַאטרעװָא לסיב ַא טימ ןוא ,ךָאװ ַא רעמ רעלָאד
 .ךָאװ ַא רעלָאד ןצרעֿפ
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 ,עדייבעג רעכיוה רענרעדָאמ ַא ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה ּפַאש-"לגנעיירט; רעד
 -למיה א טעמּכ ,"גנידליב-שַא; יד ןעמָאנ םעד רעטנוא קרָאי-וינ ןיא טנַאקַאב
 םענעֿפָא ןַא ףיוא רָאנ ,לסעג-רעטניה ןֿפרָאװרַאֿפ ַא ןיא ץעגרע טשינ -- ,רעצַארק
 ןוֿפ סנרָאג עכעלטע ןעמונרַאֿפ טָאה ּפַאש רעד .טָאטש ןטימ ןיא ץַאלּפ ןעײרֿפ
 יד ,ןרעמיצ-לעטשסיוא יד .סעסיֿפָא יד ןענוֿפעג ךיז ןבָאה ןטנוא .עדייבעג רעד
 קיסיירד ןוא טרעדנוה ייווצ םורַא טעברַאעג ןבָאה קָאטש ןטכַא ןֿפױא .סרעדיינשוצ
 רעמ .תוכאלמ-ילעב עשרענעמ ץוחַא ,ןענישַאמ ףיוא טיינעג ןבָאה סָאװ ,ךעלדיימ
 ןענוֿפעג ךיז ןבָאה קָאטש ןטנעצ ןֿפױא .קָאטש ןטניינ ןֿפױא טעברַאעג ןבָאה
 טָאה ּפַאש רעצנַאג רעד ,"סרענימַאזקע; יד ןוא סרעקינייר יד ,סרעשיניֿפ יד
 1 ,ךעלדיימ טרעדנוה ןביז רעביא טקיטֿפעשַאב

 -סױרַא ןוא טריֿפעגנַײרַא ןבָאה ,רערעדנַא רעד ןגעקטנַא ענייא ,ןריט ייווצ
 רעד ףיוא ּפערט יד וצ טריֿפעגסױרַא טָאה סָאװ ,ריט ןייא ,ּפַאש ןוֿפ טריֿפעג
 ייב ,ןסָאלשרַאֿפ ןרָאװעג ןטלַאהעג קידנעטש זיא ,סיעלּפ-ןָאטגנישַאו ןוֿפ טייז
 סָאװ ,טֿפיל םוצ ,רָאדירָאק ןיא טריֿפעגסױרַא טָאה עכלעוו ,ריט רערעדנַא רעד
 ףעקרַאטש רעסיורג ַא ןסעזעג קידנעטש זיא ,טירטס-ןירג וצ ןעגנַאגעגסױרַא זיא
 טזָאלרַאֿפ טָאה סָאװ ,לדיימ רעדעי טכַארטַאב טָאה רעכלעוו ,רמוש רעגנערטש ןוא
 עקידנּפַאטנָא יו ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןגיוא עקידנעמענכרודַא טימ ,ּפַאש םעד
 ַא םייהעג ןיא טשינ טלַאהַאב ןירעטעברַא יד יצ ,טקוקַאב ,טכַארטַאב ,רעגניֿפ
 יז סָאװ ,עזולב רעד רעטניה עקזולב ַַא ףיוא הרוחס לקיטש ַא רעדָא עקזולב
 טָאה ,קיטכעדרַאֿפ ןעזעגסיוא םיא סע טָאה םיוק ןוא ,לטנַאמ ריא רעדָא ,טגָארט
 רָאנ ןבָאה ךעלדײמ-רעטעברַא יד .טנעה יד ןצונַאב וצ טמעשעג טשינ ךיז רע
 רמוש רעד סָאװ ,ריט רעד ךרוד ּפַאש ןוֿפ ןײגסױרַא ןוא ןעמוקנײרַא טנָאקעג
 .ךַאװ ןטלַאהעג טרָאד טָאה

 סע .תבש ַא ןיא ןלַאֿפעגסיױא זיא ,1911 ,ץרעמ רעטסקיצנַאװצ:-ןוא-ףניֿפ רעד
 -סיורַא ןענייז סָאװ ,רעטצנעֿפ עטיירב יד ךרוד ןעוו ,טײצ-גָאטימכָאנ ןעוועג זיא
 ,רעקידעגָארט-יינש רעד טקוקעגנײרַא טָאה ,סיעלּפ-ןָאטגנישַאו ףיוא ןעגנַאגעג
 פַאש-"לגנעיירט,, ןוֿפ קָאטש רעטניינ רעד .למיה רעטערַאמכרַאֿפ ,רעכעלטכַאנרַאֿפ
 ןבָאה קָאטש ןטניינ ןֿפיױא .טעברַא ןוֿפ טרעדליּפעג ,טשערעג ,טכָאקעג ךָאנ טָאה
 -עגוצ יוו ױזַא ןסעזעג ןענייז סָאװ ,סעקרָאטיערעּפָא-ךעלדיימ יד ןענוֿפעג ךיז
 "נָא ערעייז רעביא קידנצײלֿפ טכיל ןשירטקעלע ןטימ .ןענישַאמ יד וצ טנַאּפש
 טָאה רערעדעי תמחמ ,ןערב ןלוֿפ ןיא ןטלַאהעג טָאה טעברַא יד .ּפעק ענעגיובעג
 רעירֿפ ןענָאק וצ ידּכ ,טעברַא גָאט םעד ןקידנערַאֿפ וצ רעלענש סָאװ טלייאעג ךיז
 רעטעברַא יד ןעוו ךָאד ,גָאט ןלוֿפ ַא תבש טעברַאעג טָאה ןעמ שטָאכ ,ןײגמײהַא
 -עג ייז ןבָאה ,סנטיײצַאב סעקזולב לָאצ עטמיטשַאב יד טקיטרַאֿפעגסױרַא ןבָאה
 זיא סע םירָאװ ,טלייאעג ךיז טָאה רערעדעי .רעירֿפ העש ַא ןײגמײהַא טנָאק
 ןייז טַאהעג טָאה רערעדעי ןוא ,"יעד-יעּפ , ,ןלָאצ-תוריכש ןוֿפ גָאט רעד ןעוועג
 ,עילימַאֿפ רעד טימ יצ :;סטכַאנוצ-תבש םעד ןעגנערברַאֿפ וצ יױזַא יװ ןַאלּפ
 ,לַאב ַא ַא ףיוא רעדָא ,ָאניק ןיא רעדָא ,ןֿפיױקניײא ןייג רעדָא

 רערעדנַא רעד ןבעל ענייא ןעמַאזוצ ןסעזעג ןענייז סָאװ ,ַארַאס ןוא ירעמ ךיוא
 ןבָאה ייז סָאװ ,רענעלּפ יד ןגעו טדערעג ןבָאה ,ןענישַאמ עשירטקעלע יד ייב
 ,ןרָאטָאמ יד רעביא ןגיוצעגנָא ,סעקיסַאּפ ענרעדעל יד ,סטכַאנ-וצ-תבש םעד רַאֿפ
 ,ערעדנַא יד ענייא ןרעה טנָאקעג םיוק ןבָאה ייז זַא ,שער ַאזַא טכַאמעג ןבָאה

 --- ןטעברַאוצסיױא ןזיוװַאב ךָאװ רעד רַאֿפ טָאה יז .ךעלקילג ןעוועג זיא ַארַאס
 עמוס עסיורג ַאזַא ןעוועג זיא סָאד ,רעלָאד ןצרעֿפ עצנַאג שזַא -- םיַאטרעװָא טימ
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 סטכַאנ-וצ-תבש םעד ןוא ןייגליואוו ןזָאל ךיז טמיטשַאב טָאה יז זַא ,ריא רַאֿפ
 ךיוא ,ןעמָאנ םייב ןיילק קעשזד ,ןַאמרעגנוי ַא סָאװ ,לַאב-רעטעברַא ןַא ףיוא ןייג
 ,ןוטוצנָא סָאװ טשינ סייוו יז ,ןטָאבעגנָא ריא טָאה ,"לגנעיירט, ייב רעטעברַא ןַא
 יב טעברַא יז טניז ,טֿפױקעג ךיז טָאה יז סָאװ ,דיילק-טנוװוָא עיינ סָאד יצ ---
 סָאװ ,עקזולב רעד טימ לדיילק עצרַאװש סָאד ןוטנָא לָאז יז רעדָא ,"לגנעיירט;
 "יירטע רעד ןוֿפ עקַאט טמַאטש סע לייוו ,ףיורעד טעברַאעג ןיילַא רשֿפא טָאה יז
 ,קירבַאֿפ-"לגנע

 ןטרילָאק םעד טימ סעזולב ןָאסַאֿפ רעיינ רעד רעייז טלעֿפעג רימ ,טסייוו ---
 סָאװ ,םעד ןָא ךיז טדנעוו סע ,טציא ָאד טכַאמ ןעמ סָאװ ,רענלָאק ןרעטנוא ףיילש
 -- !ױזַא טַאלג רעדָא ,ןעזסיוא ןייש רעייז וטסליוװ יצ ..ריד רַאֿפ טיידַאב קעשזד
 .ירעמ טגָאז

 םוצ סיוא יז טמענ רוחב ַא ןעוו ,ןייש ןעזסיוא טשינ ליוו לדיימ רעסָאװ ---
 .ַארַאס טגָאז -- ?לַאב ַא ףיוא לָאמ ןטשרע

 -טנווָא ןַא ןיא סיוא טעז לדיימ ַא ,לדיײלק-טנוװָא סָאד ןָא וט ,ױזַא ביוא ---
 ,ביל סָאד ןבָאה םירוחב ןוא ,קיטכיוו רעמ דיילק

 ,ןענישַאמ יד ןוֿפ שער םעד ןיא ךרודַא ךיז ןדייר ךעלדיימ יד יו ,לָאמַא טימ
 ,ײרעּטַאלק ןישַאמ רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא טלָאװ הקסֿפה ַא יװ ,ליטש טרעוו
 -עגֿפױא ךיז ןבָאה ךעלדיימ עקינייא .ּפַאש קע םייב גנוגעווַאב ַא ןרעהרעד יז
 -ייז ןוֿפ ןסירעגֿפױא ךיז ןבָאה ַארַאס ןוא ירעמ ךיוא .טקוקעגמורַא ךיז ,טלעטש
 .טשינרָאג ןעעז ,םורַא ךיז ןקוק ייז .רעטרע ערע

 .ןקָארשרעד ירעמ טגערֿפ -- ?ןעשעג זיא סָאװ --
 .ַארַאס טרעֿפטנע -- ,טשינ סייוו ךיא ---
 ךרוד ךרודַא טצעז סָאװ ,ךיור ַא טשרעוצ .ןעזרעד סע ייז ןבָאה לָאמַא טימ

 ןכָאנ .טירטס-ןירג ףיוא טֿפיל םוצ טריֿפ עכלעוו ,ריט רעד ייב עגָאלדָאּפ רעד
 ןוֿפ יירשעג ַא ,יירשעג ַא לָאמַא טימ .גנוצ עקידרעיײֿפ ַא ףיוא טמַאלֿפ ךיור
 - ןוֿפ ןקערש עלַא זַא ,ךיז טכַאד סע סָאװ ,יירשעג ַא ,תולוק עשלדיימ עשירעטסיה
 יו ךעיײֿפ ! רעייֿפ ! רעיײֿפ , : ךיז ןוֿפ סיוא רע טדָאל טלעוו רעד

 רעטרעדנוה ןוֿפ טמוק סע זַא ,ךיז טכַאד סע סָאװ ,יירשעג עשירעטסיה סָאד
 ,עקינַאּפ ַאזַא ןָא טֿפרַאװ ,סיֿפ ןוא טנעה טריזילַארַאּפ ,ּפַאש ןטייז עלַא ןוֿפ ,ןלעק
 ךיוא ,ענעקָארשעצ ןוא עטלמוטעצ .,ןענייז ױזַא ןוא .טלמוטעצ טרעוװ ןעמ זַא
 , וצ טשינ ,ןֿפלָאהעג ןבָאה ןוא ַארַאס ןוא ירעמ ןציז רעטרע ערעייז ףיוא ןבילבעג
 *!ו ךעיײֿפ ! רעיײֿפ !רעײֿפ, : ןדלַאװעג עשירעטסיה טימ ןעיירש ,טרָא ןוֿפ ךיז ןריר

 ייז זיא סָאװ ,עקינַאּפ רעד ןוֿפ ףיוא ךיז ןּפַאכ ייז זיב ,לייוו ַא יז טמענ סע
 ,טֿפױל ץלַא ,ךיז םורַא ןּפַאלק ,ןרַאש ךיז קנעב ,ןֿפױל טירט ןרעה ייז .ןלַאֿפַאב
 ןָא ןבייה ייז ןוא -- טײקטרענײטשרַאֿפ רעייז ןוֿפ ףיוא ייז טקעוװ ןֿפיױל סָאד
 ,ןֿפױל וצ

 "רַאֿפ םייב טניואוועג ןענייז ייז יוװ ,גנוטכיר רעד ןיא ייז טגָאי טעּפמיא רעד |
 "ןירג ןוֿפ טייז רעד ףיוא טֿפיל םוצ טריֿפ סָאװ ,ריט רעד ןוֿפ ,ּפַאש םעד ןזָאל
 רעד זַא ,ךיז ןענָאמרעד ייז .ריט רענעי ןגעק ייז טנרָאװ טקניטסניא רעד ,טירטס
 ןיא ןרעוו טּפַאכרַאֿפ ןלעוו ייז ,טֿפיל ַא רָאנ ,ּפערט ןייק טשינ טָאה רָאדירָאק
 טמוק סָאװ ,רעיײֿפ סָאד ךיוא .טֿפיל ןֿפױא קידנטרַאװ ,ןעמַאלֿפ יד ןוֿפ רָאדירָאק
 רעד .ּפָא ייז טקערש .טֿפיל םוצ ריט יד ךיז טניֿפעג סע ואוו ,טייז רעד ןוֿפ
 וצ ,ּפַאש ןוֿפ טייז רעטייוצ רעד וצ טלייא ,ןעװעטַאר ךיז ליוו סָאװ ,םָארטש
 ַארַאס .סיעלּפ-ןָאטגנישַאװ ןוֿפ טייז רעד ףיוא ּפערט יד וצ טריֿפ סָאװ ,ריט רעד
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 רעד וצ -- םָארטש ןכָאנ ךָאנ ןֿפױל ,טנַאה-ןיא-טנַאה ךיז קידנטלַאה ,ירעמ ןוא
 - .ּפערט יד ןוֿפ ריט

 ענעלַאֿפעג ןוֿפ ןעגנורעטש ,ריט רעד וצ געוו ןֿפױא ןעגנורעטש ליֿפ ןעניֿפעג ייז

 -עג טשוחרַאֿפ ןעמַאלֿפ יד ןוֿפ ןענייז סָאװ ,ךעלדיימ עשירעטסיה ןוֿפ ,ךעלקנעב
 ,ךיז ךָאנ ןּפעלשכָאנ ייז ןוואורּפ ירעמ ןוא ַארַאס .,ןריר טשינ ךיז ןענָאק ןוא ןרָאװ
 .קעװַא רעבָא ייז טגָאי סנבעל ענעגייא ערעייז ןעװעטַאר רַאֿפ טקניטסניא רעד
 יד םורַא .ןעגנוצ עקידרעיײֿפ ףיוא ןגָאלשעגנָא ןיוש ךיז ייז ןבָאה טרָאד ןוא ָאד
 "רעטנוא ,סנדייז ,תורוחס ןוֿפ ץכעלַאֿפּפָא ליֿפ ןֿפרָאװעגנָא ןגעלעג ןענייז ןענישַאמ
 -ַאמש ,סנּפַאל עטּפַאזעגכרודַא לייא-רימש טימ ךיוא ,עטַאװ עטעבעגסיוא ,קַאלש
 עטּפַאזעגכרוד-לייא יד .ןענישַאמ יד ןלייא םייב ןצונ רעטעברַא יד סָאװ ,סעט
 -רָאװעגנָא יד ןדנוצעגנָא ,רעיײֿפ ןיא טּפַאכעגנָא עטשרע יד ךיז ןבָאה סעטַאמש
 -נַא רעד וצ ןישַאמ ןייא ןוֿפ ןרעײֿפ יד טזײּפשעג ןבָאה סָאװ ,ךעלטשער ענעֿפ
 .ןרעײֿפ-םַאלֿפ טקישעגסיױרַא ןוא טנערבעג ןענישַאמ יד ןיֹוש ןבָאה טציא .רערעד
 ןענייז ,ןענישַאמ עטצעֿפרַאֿפ-ליײא יד ףיוא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה סָאװ ,תורוחס יד
 ןבָאה ,ןשינעֿפעשַאב עקידעבעל יװ ,ןעמַאלֿפ יד ןכלעוו ןוֿפ ,רעטיֿפ רעד ןעוועג
 -רעביא ןַא יו ךיז ןסָאגעגסיױוא ,עגר וצ עגר ןוֿפ ןטקַאוװעג ,טיטעּפַא טימ ןסערֿפעג
 ךָאנ טגָאיעגכָאנ ךיז ןבָאה ןלעװ יד .ןלעװ ךיז ןוֿפ טקיש סָאװ ,ךייט רענעסָאגעג
 .ךעלדיימ עקידנענירטנַא יד

 עקידנעמַאלֿפ גנַאג ןייא ךרוד טעװעטַארעגכרודַא ךיז ךעלדיימ יד ןבָאה םיוק
 טָאה סָאװ ,ךיור טנַאװ ַא טימ םינּפ-לא-םינּפ ןענוֿפעג ךיז ייז ןבָאה ,ןענישַאמ
 רעד .תורוחס ןוא סעקזולב עטיײנעג-קיטרַאֿפ ענעֿפרָאװעגנָא ןסיוטש ןוֿפ טצעזעג
 -רָאװעגנָא םעד ןוֿפ טצעזעג טָאה סָאװ ,חיר ןקידעקיטש ַא טימ ןעמַאזוצ ,ךיור
 ךיור ןוֿפ קעד רעד ןיא .קעד ַא ןיא יו ןעמונעגניירַא ייז טָאה ,רעגַאל םענעֿפ
 -דיימ ערעדנַא שינעקיטש רעשירעטסיה ןיא טקיניײּפעג ךיז ןבָאה קנַאטשעג ןוא
 ןוא ןרָאװעג טרעטצניֿפרַאֿפ ןענייז ןגיוא עריא סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טשינ ,ךעל
 ךָאנ ןירעמ טּפעלשעג ַארַאס טָאה ,ךיור ןוֿפ ןרָאװעג ןסָאלשעגוצ זיא לעק ריא
 טכיירגרעד ןיוש ןבָאה יז ןעוו ,ףוס םוצ ,ןקלָאװ ןקידרעכיור םעד ןוֿפ סיױרַא ,ךיז
 -רַאֿפ ןענוֿפעג ךיז ייז ןבָאה ,ּפערט-רעייֿפ יד וצ סױרדַא טריֿפ סָאװ ,ריט רעד וצ
 ,רָאה עטשָאלּפעצ טימ סָאװ ,רעבייל עשלדיימ עגנוי ןוֿפ רעיומ ַא טימ טריקָאלב
 עטעקַאנ יד טימ ןעּפַארד ןייא ןיא ןטלַאהעג ייז ןבָאה ךעלדיילק ענעסירעצ-בלַאה
 . ןייא ןוא .ריט רעד וצ ןעמוקוצוצ ךיז קידנסייר ,ערעדנַא יד ףיוא ענייא טנעה
 טָאה סָאװ ,רעבייל ליונק םעד ןוֿפ ןעגנַאגעגֿפױא זיא יירשעג שירעטסיה סיורג
 ,ריט רעטכַאמרַאֿפ רעד וצ ךיז טשטעווקעגוצ ןוא טקירדעג ,ןֿפרָאװעג ךיז

 םורַא ןסיוטשעג ךיז ןבָאה ,ריט רעד ייב טנעָאנ ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,יד
 ןעמ ,טנעה יד טימ ןסירעג טָאה ןעמ ,ןטסיױֿפ יד טימ טּפַאלקעג טָאה ןעמ ,ריא
 רעד ןיא ןסייבנייא ךיז טװאורּפעג ןבָאה עקינייא ;לגענ יד טימ טצַארקעג טָאה
 .םוטש ןעוועג זיא ריט יד --- ,ןייצ יד טימ ריט

 ירעמ ןוא ַארַאס .ןסקַאװעג רעמ לָאמַא-סָאװ זיא ריט רעד םורַא גנערדעג רעד
 ןיא טרעיומעגנייא ןרָאװעג דלַאב ייז ןענייז ךָאד ,טעּפש ריא וצ ןעמוקעגוצ ןענייז
 יד ןוֿפ ןרעו רעקיד ןוא ןסקַאװ ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,רעבייל טנַאװ ַא
 .ןעמַאלֿפ יד ןוֿפ קערש ןשינַאּפ ןיא ןבירטעג ,ךעלדיימ

 יד ןוֿפ גנערדעג םעד ןיא ןרָאװעג טּפַאכעגנײרַא ןענייז סָאװ ,טיילעגנוי לייט
 תוצע ןבעג טוואורּפעג ןוא ןייזטסואווַאב םעד ןריױלרַאֿפ טשינ ךָאנ ןבָאה ,רעבייל
 ןרָאװעג ןעקנורטרעד רעבָא ןענייז רעטרעוװו ערעייז .ןענעֿפע וצ ריט יד ױזַא יו
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 רעוו וליֿפַא טָאה ּפעק יד רעביא .ךעלדיימ יד ןוֿפ יירשעג ןשירעטסיה םעד ןיא
 ,ןישַאמ-יינ ַא ןוֿפ ?לּפעק; ַא ריט רעד ייב עטשרע יד וצ ןעגנַאלרעד טוװאורּפעג
 רעד ןיא ןצעז טרעהעג טָאה ןעמ ,ןעמַאלֿפ יד ןוֿפ טּפַאכעגסױרַא טָאה רע סָאװ
 ,ןבעגעגכָאנ טשינ רעבָא טָאה ריט יד -- ?לּפעק; ןטימ ריט

 ,טנַאװ עקיסיואכרוד ןייא ןיא רעמ לָאמַא-סָאװ רעבייל ןטכיש יד ןסקַאװ ָאד ןוא
 ףיוא ךיז ןריר וצ טשינ ,טרעיומעגנייא יוװ יױזַא ריא ןיא ךיז טניֿפעג ןעמ סָאװ
 ,טמױצעגמורַא רעמ לָאמַא-סָאװ ךיז ןעעז יועמ ןוא ַארַאס ,סקניל רעדָא סטכער
 סָאװ ,עסַאמ רעכעלשטנעמ רעקידנעשטיווק רעד ןוֿפ טקירדרַאֿפ ,ןעמונעגניירַא
 ,םישוח יד טשינ טרילרַאֿפ סָאװ ,עטשרע יד זיא ַארַאס ,עקינַאּפ ןיא טּפַאכרַאֿפ זיא
 טעו ריט רעד ייב ךיז ןטלַאהרַאֿפ סָאד זַא ,טונימ ַא ןיא רָאלק ריא טרעוו סע
 ןעייר יד ןוֿפ סיױרַא ןכירק ןעגנַאלש-רעיײֿפ יו טעז יז ,סנבעל ערעייז ןטסָאק ייז
 ,ריט רעד םורַא ךיז ןעגנערד סָאװ ,ןשטנעמ יד וצ ךיז ןרעטנעענ ןוא ןענישַאמ
 רַאֿפ םיא טעזרעד ןעמ ןעוו ,טיוט ןרַאֿפ קערש רעד רָאנ סָאװ ,טעּפמיא ןַא טימ
 רעד רָאנ סָאװ ,עיגרענע ןַא טימ ןוא ,ןשטנעמ ןיא ןֿפורסױרַא ןָאק ,ןגיוא יד
 ייב ןירעמ טּפַאכעגנָא יז טָאה ,ןֿפַאש ןענָאק ןבעל ןוֿפ ןליוו רעד ןוא טקניטסניא
 טָאה סיֿפ ןוא טנעה ,לסקַא ,ּפָאק טימ .ךיז ךָאנ ןּפעלש יז ןעמונעג ןוא טנַאה רעד
 -נָא ןענייז יז ,ןעקנַאד וצ טָאג .רעבייל רעיומ םעד ךרוד טעּפַארדעגסױרַא ךיז יז
 טשינ ןיא טנַאװ-ןשטנעמ רעד ןוֿפ טכיוועג סָאד .טעּפש ריט רעד וצ ןעמוקעג
 רעד טימ ןוא ,ריט רעד וצ טנעָאנ ןעייטש סָאװ ,יד רַאֿפ יו ייז םורַא רעווש יױזַא
 ,סיֿפ עדמערֿפ ןיא ייז טימ ןסיבעגניײרַא ךיז טָאה יז סָאװ ,ןייצ עריא ןוֿפ ףליה-

 רעד ךרוד טכיש ןייא ןוֿפ טּפוטשעגכרודַא ךיז יז טָאה ,סמערָא ןיא ,סנקור ןיא
 ךָאנ ןיא .ירעמ עטיוט-בלַאה ,עטשטעווקעצ יד ךיז ךָאנ קידנּפעלש ,רערעדנַא
 ךעלדיילק ענעסירעצ טימ .,עטעּפַארדעצ ,עטלערקעצ ,ןעגנולעג ייז זיא לייוו ַא
 ,טנַאװ-ןשטנעמ רעשירעטסיה רעד ןוֿפ ךיז ןגירקוצסיורַא ,רָאה עטשַָאלּפעצ ןוא

 טלגנירעגמורַא טציא ןבָאה ןעמַאלֿפ יד .םורַא ַארַאס ךיז טקוק ןגיוא עדליוו טימ

 -- רעבָא ,ריט רעד ןוֿפ טייז רעד וצ טציא ךיז ןרעטנעענרעד ייז .ןרָאג ןבלַאה ַא
 -ןָאטגנישַאװ וצ סױרַא ןעייג סָאװ ,רעטצנעֿפ יד ןוֿפ טייז יד --- ןעקנַאד וצ טָאג
 טימ ןעגנַאהַאב ןעוועג ייז ןענייז רעבָא רַאֿפרעד .ןעמַאלֿפ ןוֿפ ײרֿפ ךָאנ זיא ,סיעלּפ
 ןסמיזעג יד ףיוא ןכָארקעג ,ייז םורַא ןסיוטשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ךעלדיימ סעּפורג

 | ,ןסיורד ןיא ךיז ןּפַאכסױרַא טוואורּפעג ןוא
 סָאװ ,רעטצנעֿפ ַא טקרעמַאב ַארַאס טָאה ,רעײֿפ םוצ טנעָאנ ,טנַאװ קע םייב

 זיא קנַאדעג ַא ןוא ,ערעדנַא יד יו ךעלדיימ טימ טלעטשַאב ןעוועג רעקיצניװ זיא
 םענעי ייב זַא ,חומ ריא ןיא ץילב ַא ןוֿפ טייקלענש רעד טימ ןגױלֿפעגכרודַא
 -נַא יד ייב יוװ ןירעמ טימ ךיז ןעװעטַאר וצ טייהנגעלעג רעמ יז טָאה רעטצנעֿפ
 ןיא ןייז ייז ןלעװ ,רעטצנעֿפ םוצ ןעגנַאלרעד טעװ רעײֿפ סָאד רעדייא :ערעד
 "רַאֿפ ןוֿפ סָאװ ,ןירעמ טּפעלשעג יז טָאה יצ ןקיטעּפמיא ןַא טימ ןוא ,ןסיורד

 םענעי וצ .טלָאװעג טָאה ַארַאס סָאװ ,ץלַא ךיז טימ ןוט טזָאלעג יז טָאה טייקדליוו

 .ןעמַאלֿפ יד ןוֿפ טנעָאנ רעד ןיא רעטצנעֿפ
 ןענעֿפע טזָאלעג טשינ ךיז טָאה ןוא טקַאהרַאֿפ ןעוועג זיא רעטצנעֿפ סָאד

 ןַארַאס ןבָאה ,ביוש רענעכָארבעצ רעד ףיוא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןקעלֿפ-טולב
 ןיא ביוש יד ןקַאהסיוא טוװאורּפעג ןבָאה ךעלדיימ ערעדנַא זַא ,ןבעגעג ןסיוו .וצ

 -עג רעסערג ןוא ביוש רעד ןיא טּפַאלקעג טסױֿפ ןטימ טָאה ַארַאס .רעטצנעֿפ

 ןבָאה ךעלדיימ ערעדנַא סָאװ ,טינשסיוא-רעטצנעֿפ םעד ןיא גנונעֿפע יד טכַאמ

 | ,ריא רַאֿפ ןוט טוװאורּפעג ןיוש
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 טנָאקעג טָאה ןעמ זַא ,סיורג גונעג ןעוועג זיא רעטצנעֿפ ןיא גנונעֿפע יד ןעוו
 ,ןטנוא ןעזעג טָאה יז ,ּפָאק םעד טקעטשעגסיױרַא יז טָאה ,ריא ךרוד ןכירקכרוד
 ןצענ ןטלַאהעגרעטנוא ןבָאה רעשעלרעײֿפ .ןשטנעמ ןעלמעזעג ,סַאג רעד ףיוא
 ןגירשעג ןבָאה ןשטנעמ .רעטצנעֿפ יד ןוֿפ ןעגנורּפשעג ןענייז סָאװ ,ךעלדיימ רַאֿפ
 ןסמיזעג יד ףיוא ןעגנַאהעג ןוא ןכָארקעג ןענייז סָאװ ,ךעלדיימ יד וצ ףױרַא
 -רעטנוא טוװאורּפעג ןבָאה רעשעלרעײֿפ יד ,רעטנורַא ןֿפורעג ןבָאה ךעלדיימ יד
 טָאה יז ,רערעדנַא רעד ךָאנ ןעגנירּפש לדיימ ןייא ןעזעג טָאה יז .סרעטייל ןלעטש
 ןָאק ןעמ ןכלעוו ךרוד ,רעטצנעֿפ ןרעטנוא סוֿפ ַא רַאֿפ טלַאהנָא ןַא טכוזעג רעבָא
 ןטכַא םעד ןוֿפ זַא ,ןענוֿפעגסיױא יז טָאה ,קילג ריא וצ ,ןעשטּפַארדרעטנורַא ךיז
 ןעמ ןעוו ,רעטצנעֿפ סָאד םורַא טמענ סָאװ ,לקינַאג ןרעזייא ןַא סיױרַא טייג קָאטש
 םעד ךרוד ןכירקרעטנורַא ןעמ ןָאק ,לקינַאג סָאד סיֿפ יד טימ ןכיירגרעד ןָאק
 םעד ןוֿפ ןוא ,קָאטש ןטנביז ןוֿפ סױרַא טייג סָאװ ,לקינַאג רעדנַא ןַא וצ לקינַאג
 ,רעטייוו ךיז ןגירקּפָארַא ןיֹוש ןעמ ןָאק קָאטש ןטעביז

 ,סױרַא ךירק ,דניוושעג ,ירעמ ---
 ?ואוו --
 ,רעטצנעֿפ ןיא ךָאל רעד ךרוד ,ָאד --
 ?ןטלַאהנָא ךיז ךיא לעװ סָאװ ייב ? זָאלג ןיא --
 סָאד ןכיירגרעד וצ סיֿפ יד טימ עז ,טנעה יד ייב ןטלַאה ךיד לעװ ךיא --

 .ױזַא ךיוא ןעוט ערעדנַא יד 1 ןטנוא ָאד סע טסעז .לקינַאג ענרעזייא
 ,טשרעוצ ,ַארַאס ,וד ייג --
 ,טנעה יד ייב ןטלַאה ןענָאק ךיד לעוװ ךיא ,ריד ןוֿפ רעקרַאטש ןיב ךיא --

 .ייג .ריד ךָאנ ןעגנירּפשכָאנ לעװ ךיא .טשינ -- ךימ וד
 עקרַאטש סַארַאס ךרוד טעּפמיא טימ טּפוטשעג .טנעָאנ ןעמוק ןעמַאלֿפ יד

 טרעטנעענרעד ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעגנוצ-רעייֿפ יד ןוֿפ קערש ןיא ןבירטעג ,טנעה
 -עג ,ןעלסקַא סַארַאס ףיוא ןכָארקעגֿפױרַא טסעטָארּפ ןָא ןיוש ירעמ זיא ,ייז וצ
 ,סוֿפ ןטייווצ ַא ,ביוש רעטקַאהעגכרוד רעד ךרוד ןלעטשסיױרַא סוֿפ ןייא טוואורּפ
 ,יֵֿבִק יד ןטינשעצ ךיז טָאה יז .ןדלַאה סַארַאס ןָא טשרעוצ ךיז קידנטלַאהנָא
 טָאה יז ,גָאטייװ ןייק טליֿפעג טשינ רעבָא טָאה יז .זָאלג ןכרוד קידנכירקכרודַא
 טנַאװ יד .ןטערטוצֿפױרַא סָאװ ףיוא טלַאהנָא ןַא סיֿפ יד טימ טכוזעג ,טּפַאטעג
 רעטנוא ןעוועג זיא סָאװ ,קָאטש ןטכַא ןוֿפ לקינַאג םעד ץוחַא .קיטַאלג ןעוועג זיא
 -סױרַא טָאה ַארַאס .טייוו-וצ ןעוועג זיא לקינַאג סָאד ןכיירגרעד וצ רעבָא .ריא
 טָאה ,רעטצנעֿפ םענעכָארבעגכרוד םעד ךרוד זדלַאה םעד ןוא ּפָאק םעד ןגיובעג
 ךָאנ ירעמ טָאה רעטייווצ רעד טימ ,טנַאה ןייא ייב טשרעוצ ןירעמ ןעמונעגנָא
 םעד טקערטשעגסיוא רעטייוו טָאה ירעמ .זדלַאה סַארַאס םורַא ךיז ןטלַאהעגנָא
 ,ןכיירגרעד וצ ךלהמ ַא ןעוועג ךָאנ זיא לקינַאג סָאד רעבָא ,סוֿפ

 טשינ טָאה יז .ריא וצ ןגירשעגֿפױרַא ןעמ טָאה ,סַאג רעד ןוֿפ ,ןטנוא ןוֿפ
 וצ : ךַאז ןייא ןגעוו טרעלקעג רָאנ טָאה יז .טרעהעג טשינ טָאה יז ,ןענַאטשרַאֿפ
 ןענָאק ךיז לָאז יז ןכלעוו ףיוא ,לקינַאג ענרעזייא סָאד טָארט ןטימ ןכיירגרעד
 סַארַאס ןיא חוּכ ןצנַאג ריא טימ טרעמַאלקעג ךיז יז טָאה לייוורעד .ןלעטשקעװַא
 . ,זדלַאה ריא ןוֿפ טנַאה סירעמ ןעמונעגּפָארַא טציא טָאה ַארַאס ,זדלַאה ןוא טנַאה
 טָאה ירעמ ,רעטנורַא ןלַאֿפ טזָאלעג יז ןוא טנעה עדייב ייב טּפַאכעגנָא יז טָאה
 ,טגנַאלרעד טשינ ךָאנ סע טָאה יז ,לקינַאג סָאד ןכיירגרעד וצ סיֿפ יד טימ טכוזעג
 ---רעטצנעֿפ םענעכָארבעגכרוד םעד ךרוד ןגיובעגסיױרַא רעמ ךָאנ ךיז טָאה ַארַאס

 ,זָאלג סרעטילּפש יד .,רעּפרעק ןבלַאה ַא טימ ןיוש טציא ,זדלַאה ןטימ ,ּפָאק ןטימ -
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 ךיז ןדיינשניירַא ןביוהעגנָא טציא ןבָאה ,םַאר רעד ןיא טקעטשעג ןבָאה סָאװ
 עריא טימ טימעג ךיז טָאה ירעמ רעמ סָאװ ,טסירב עריא ןיא ,טמערָא עריא ןיא
 ץלַא ,לקינַאג םוצ ןעגנַאלרעד וצ ,ןטֿפול רעד ןיא ןעגנַאהעג ןענייז סָאװ ,סיֿפ
 ןיא ,סמערָא סַארַאס ןיא ןטינשעגניידַא ךיז זָאלג סרעטילּפש יד ןבָאה רעֿפיט
 ןעוועג זיא יז .גָאטייװ ןייק טשינ רעבָא ,ךָאטש ַא טליֿפעג טָאה יז ,בייל סָארַאס
 -רעזייא םוצ ןעגנַאלרעד ןירעמ ןֿפלעה וצ : ןליוו ןייא ,גנַאלרַאֿפ ןייא ןצנַאג ןיא
 -עג ךיז טָאה יז ..,.ןעגנַאגעגֿפױא ןצנַאג ןיא יז זיא ןליוו םעד ןיא ,לקינַאג םענ
 ןעגנַאלרעד ןירעמ ןֿפלעה וצ ידּכ ,רעטצנעֿפ ןכרוד סױרַא רעמ לָאמַא-סָאװ ןגיוג
 ױזַא זיא ןערב רעד .סיֿפ יד ןיא ןערב ַא יז טליֿפרעד לָאמַא טימ ,לקינַאג םוצ
 טשינ טרעלק ,ליֿפעג-טסבלעז ריא קירוצ טניֿפעג יז זַא ,קיסייב יװַא ןוא ףױַאש
 -ןצסױרַא וליֿפַא טייצ ןייק ,טשינ טייקכעלגעמ ןייק רעבָא טָאה יז .ןירעמ ןגעוו רעמ
 ,רעבָא סייוו יז .זיא סע סָאװ ,ןעז ןוא רעטצנעֿפ םענעכָארבעצ ןוֿפ ּפָאק םעד ןעמענ
 עגר ַא ןיא .ןקָאז עריא וצ טכיירגרעד טָאה רעײֿפ-םַאלֿפ רעד -- ,זיא סע סָאװ

 ,ריא ףיוא ןענערב דיילק סָאד טעוװ
 ןֿפױא סוֿפ ןייא ןוֿפ קידנעגנירּפש ,רעצ ןיא סיוא יז טיירש --- !עמַאמ ,ָא --

 רעמ ץלַא טקעטש ןוא רעטנורַא יז טיירש -- !רעדניוװשעג ,ירעמ -- .ןרעדנַא
 : .רעּפרעק םעד סיױרַא

 ןוֿפ דנַאר םעד טכיירגרעד ןבָאה סיֿפ ץיּפש יד ,טּפַאטרעד ,טּפַאטרעד ירעמ
 ריא ,המיא סירעמ .םיא ףיוא ךיז ןלעטש וצ טשינ ךיז טיורט יז רעבָא ,לקינַאג
 -- ,"ןזָאלּפָא טשינ רָאט ךיא; .ןַארַאס וצ רעביא ךיז ןגָארט טייקכעליורטוצ-טשינ

 םעד ךיז טלַאּפשעצ ,רעטנורַא טלַאֿפ יז ןוא -- עדנוקעס ןייא, --- ,יז טכַארט

 ןערב רעד .בייל ריא ףיוא טקַאנק סע יװ רעדיוו יז טליֿפרעד טציא ,ּפָאק

 רעביא וצֿפױרַא ,ןביױהעגנָא ךיז טָאה רע ואוו ,ךיש עריא ןוֿפ רעבירַא ךיז טגָארט

 ךיז יז זומ טציא .טשינרָאג ןיוש יז טליֿפ טציא .רעטייוו טייג ןוא --- סיֿפ עריא

 ןליֿפ ךיז לָאז ,לקינַאג סָאד ןכיירגרעד לָאז ירעמ זַא ,גייב ןטצעל ַא ךָאנ ןבעג

 ,טשינ עדנוקעס ןייא ףיוא וליֿפַא ,טנַאה סירעמ ןזָאלּפָא טשינ רָאט יז ,ָאי .רעכיז

 זיולב טציא ןיוש זיא יז .ָאטשינ רעמ ןיוש זיא יז .יז טשינרָאג ןיוש יז זיא טציא

 וצ ,לקינַאג םוצ ןעגנַאלױעד וצ סיֿפ יד טימ ךיז טעּפַארד ,ךיז טימ סָאװ ,ירעמ

 יז סעװ טציא .ףיורעד ןייטש וצ ,טָארט ריא רעטנוא טלַאהנָא םעד רעכיז ןליֿפ

 טימ טלַאֿפ ירעמ --- .רעּפרעק ןבלַאה ןצנַאג םעד סױרַא ףרָאװ ַא .ןכיירגרעד סע

 םעד ךרוד טלַאֿפ ,ּפָאק ריא רעביא ,ריא ךָאנ ןוא ,ןירַא לקינַאג ןיא סיֿפ יד

 .-עבעל רענעדנוצעגנָא ןַא יו ,בייל קידנענערב ַא רעטצנעֿפ םענעכָארבעגכרוד

 .סַאג רעד ףיוא רעטנורַא טלַאֿפ ,ץַאקרוטש רעקיד

 ןקידנלַאֿפ םעד ןוֿפ םינּפ סָאד טנעקרעד יז זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה ןירעמ

 טנֿפעעגֿפױא טָאה יז .רעדיילק יד םיא ףיוא טנערבעג ןבָאה סע סָאװ ,רעּפרעק

 םעד רַאֿפ ןבילבעג ליטש רעבָא זיא יז -- "!ַארַאס; :ןֿפורוצסױא ליומ סָאד

 ןוא קערש רַאֿפ טָאה ןוא ,ריא טימ םינּפ-לא-םינּפ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,טיוט

 -סױרַא ױזַא יו --- ,ךַאז ןייא ןגעוו רָאנ טרעלקעג ןוא ןסעגרַאֿפ ץלַא ןיא דחּפ

 -צנעֿפ ןוֿפ םירָאװ .ןענַאטשעג זיא יז ןכלעוו ףיוא ,לקינַאג םעד ןוֿפ ךיז ןגירקוצ

 עניא טעוװעשובעג טָאה סָאװ ,רעײֿפ-היח יד ריא וצ טקוקעגסױרַא טָאה רעט

 ,ןעגנוצ-רעייֿפ ןוא סמערָא-רעיײֿפ טקערטשעגסיוא ןוא קָאטש ןטניינ ןֿפױא קיניײװ !

 .ןענוֿפעג ךיז טָאה יז ןכלעוו ןבעל ,רעטצנעֿפ םוצ דלַאב טכיירגרעד ןבָאה סָאװ

 ןגעלעג זיא סַאג יד .סַאג רעד ףיוא רעטנורַא קילב ַא ףרָאװ ַא ןבעגעג טָאה יז

 ךיז טניֿפעג ,ןטנוא ,טרָאד זַא .ןזיוועגסיוא ריא ךיז טָאה סע זַא ,ןטנוא ףיט ױזַא
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 עקידנענערב יד רַאֿפ סיעלּפ-ןָאטגנישַאװ םורַא ץַאלּפ רעד .טלעוװ רעדנַא ןַא
 -מורַא ,טמױצעגּפָא ןעוועג ןענייז ןשטנעמ .קידייל ןוא טסוּפ ןעוועג זיא סנרָאג
 ךָאנ ןענייז סע ואוו ,עדיײבעג-שַא רעד ןוֿפ קעװַא טייוו ײצילָאּפ ןוֿפ טלגנירעג
 טעז יז זַא ,ןזיוועגסיוא ריא ךיז טָאה סע .םירישכמ טימ רעשעלרעײֿפ ןעוועג
 ןוֿפ ןלַאֿפ סרעפרעק ןוא ,רעשעלרעיײֿפ יד ןוֿפ טנעה יד ןיא טײרּפשעגסיױא ןצענ
 ,ךעלדיילק עקידנענערב ןוא רָאה עטשָאלּפעצ טימ עדייבעג רעד ןוֿפ טנעוו יד
 ,ריא וצ ןעיירש רעשעלרעיײֿפ יד סָאװ ,טשינ סייוו יז .ריא וצ ףיױרַא טֿפור ןעמ
 ןכירק ךעלדיימ טעז יז .עדייבעג רעד ןוֿפ רעטצנעֿפ ערעדנַא יד ףיוא טקוק יז
 ,ןסמיזעג ןָא ןטלַאהעגנָא ,טנעוו עקיטַאלג יד ףיוא ךיז ןעשטּפַארד ,ריֿפ עלַא ףיוא
 ,ןטֿפול רעד ןיא קידנעגנעה

 סָאװ ,רעיײֿפ-היח יד .טייקיבייא ןַא זיא סָאװ ,עדנוקעס ַא םיוק טרעיודעג סע
 ןיא יז זַא ,טציא .ןירַא םינּפ ןיא ךיילג ריא טקוק ,רעטצנעֿפ ןיא ןיוש טייטש
 ןוא ןייזטסואוַאב סָאד קירוצ טמוק ,טנעה סַארַאס ףיוא רעמ טשינ טגנעה ,ןיילַא
 זיא יז ןבעל ןטימ ךיז ןעװעטַאר רַאֿפ טקניטסניא רענעגייא ריא טעברַא סע
 המיא רעד ןוֿפ רעמ ןבירטעג .עוויטַאיציניא רענעגייא ריא ףיוא ןזיוועגנָא טציא
 טגנעה ,רעטצנעֿפ ןכרוד קָאטש ןטכַא ןוֿפ סיױרַא טקוק סָאװ ,רעײֿפ-היח רעד רַאֿפ
 -גנורַא ךיז טזָאל ןוא טנעה יד טימ לקינַאג ןוֿפ דנַאר םענועזייא ןֿפױא ןָא ךיז יז
 סע יצ ,רעירֿפ ןעזעג טשינ טָאה יז ,ןטֿפול רעד ןיא ןעגנעה ןביילב סיֿפ יד .רעט
 ,טזָאלרַאֿפ ךיז טָאה יז ,סיֿפ יד ףיורעד ןלעטשוצקעװַא ףיוא טלַאהנָא ןַא ָאד זיא
 ,ןזָאלרעטנורַא ךיז טעוװו יז ןעוו ,סיֿפ עריא רַאֿפ ןעניֿפעג ךיז טעוװ טלַאהנָא ַאזַא זַא
 זיא טנַאװ יד .טשינ טניֿפעג יז .סמיזעג ַא ,לקינַאג ַא סיֿפ עריא ןכוז טציא
 רעד ףיוא סיֿפ יד ןרַאּפשוצנָא לָאמ טייווצ ַא ,לָאמ ןייא טווװאורּפ יז .קיטַאלג
 ,רעטנורַא ךיז ןשטילג ,רַאּפשנָא ןייק קידנעניֿפעג טשינ ,סיֿפ יד רָאנ ,טנַאװ
 סָאד זַא ,ריא ךיז טכַאד סע .ןזייא םעד ןָא ךיז ןטלַאהוצנָא דימ ןרעו טנעה יד
 ןוא רעטנעענ טמוק סָאװ ,רעײֿפ םעד ןוֿפ טציהעגנָא ןיוש זיא לקינַאג ןוֿפ ןזייא
 רעגניֿפ עריא .ןעירב סעינָאלד עריא .ןיירַא רעטצנעֿפ ןיא ּפַאש םעד ןוֿפ רעטנעענ
 סַאג רעד ףיוא ערעדנַא יד יװ ןזָאלרעטנורַא ךיוא ךיז יז לָאז .רעכַאװש ןרעוו
 רעשעלרעיײֿפ יד סָאװ ,ןטנוא ןצענ יד ןוֿפ טּפַאכעגֿפױא ןרעוו יז טעװ ?ּפָארַא
 ,שזַארוק ןייק טשינ טָאה יז ? טײרּפשעגסיױא ןטלַאה

 ןוט טשינ סע טעוװ יז ביוא זַא ,יז טליֿפ ָאד ןוא .טומ סיוא ריא טלעֿפ סע
 עשטנערַאּפ יד ןזָאלּפָא ןלעוו ,ןשטילגסיוא רעגניֿפ עריא דלַאב ךיז ןלעוװ ,ןײלַא
 ןייֵלַא זומ יז ,רַאוטָארט םענרענייטש ןֿפױא ךיילג ןלַאֿפ טעוו יז ןוא לקינַאג ןוֿפ
 טניֿפעג יז .ןצענ עטײרּפשעגסיױא יד ןיא גנורּפש םעד ןעווערעק ןעז ,ןעגנירּפש
 יד טימ טייצ עצנַאג יד ןיוש טָאה יז ,ןוט וצ ןיילַא סָאד טומ ןייק טשינ רעבָא
 ןענייז רעטרעוו יד רעבָא --- ?עירַאמ ,סוזעי ,יטסירק סוזעי, :טעשטּפעשעג ןּפיל
 טימ סעּפע טעשעג סע ןעוֶו ,ןגָאז קידנעטש טגעלֿפ יז יװ ,עטניואוועגוצ ןעוועג
 טָאה עדנוקעס רעד ןיא .עדנוקעס ַא ףיוא טכַאמרַאֿפ ןגיוא יד יז טָאה טציא ,ריא
 קידנעטש םיא רַאֿפ טעב יז סָאװ ,ץלָאה סיוא טצינשעג ,סוזעי ןסיורג םעד ןעזעג יז
 יז יװ ,טגָאזעג ןוא םיא רַאֿפ טינקעג טָאה יז .ךריק רעשינעילַאטיא רעד ןיא
 ."ךימ עװעטַאר ,סוזעי רעסיז, : םיִא רַאֿפ ןטעבעג טָאה יז ןעוו ,ןגָאז רימּת טגעלֿפ
 "עג ןוא לקינַאג ןוֿפ טנעה יד טזָאלעגּפָא טושּפ יז טָאה ,טגָאזעג סָאד טָאה יז יו
 ,ץענ רעטײרּפשעגסױא ןַא ןיא ,טכַאדעג ריא ךיז טָאה סע יװ ,ןלַאֿפ ךיז טזָאל
 ,לַאֿפ ריא רַאֿפ ןטנוא רעוו טלַאה סע סָאװ

 ,רַאוטָארט ןֿפױא ןלַאֿפעג טשינ זיא יז ,ןײרַא ץענ ןייק ןיא ןלַאֿפעג טשינ זיא יז
 ןלַאֿפ ןטימ ןיא -- ןיײרַא ץעג רעטײרּפשעגסױא ןייק ןיא ןלַאֿפעג טשינ זיא יז
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 ַא ןוֿפ ןקַאה ַא ןָא טעּפעשטרַאֿפ ךיז טָאה לדיילק ריא : ןבילבעג ןעגנעה יז זיא
 ןוא -- ,קָאטש ןטירד ַא ןוֿפ רעטצנעֿפ ַא רעביא ןעגנַאהעגסױרַא זיא סָאװ ,דליש
 -צנעֿפ ןוֿפ טקערטשעגסיוא ךיז ןבָאה טנעה עקרַאטש ,טעװעטַארעג יז טָאה סָאד
 | .ןיירַא בוטש ןיא ןקַאה םעד ןוֿפ יז ןעמונעגּפָארַא ןוא רעט

 ,גָאלשּפָא ַאזַא טימ ךייה רעסיורג רעד ןוֿפ ןלַאֿפעג ןענייז ךעלדיימ ערעדנַא יד
 ,ןייטש-ריקורב ןֿפױא ןלַאֿפעגרעדינַא ןענייז ,ןסירעגכרודַא ןצענ יד ןבָאה ייז זַא
 ,לגילֿפ ענעכָארבעצ ,עטקיטולברַאֿפ טימ ןביוט ענעסָאשעגּפָארַא עסייוו

 ןיא ןטינש יד ,לָאטיּפש-ויװלעב ןיא ןגעלעגּפָא ירעמ זיא טייצ ןכָאװ יירד
 .ןוורענ עטרעטישעצ עריא ךיוא ױזַא ,טלייהעגסיוא לענש ךיז ןבָאה ינק עריא

 -ַאק רעד ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז סָאװ ,ךעלדיימ טרעדנוה ןבלַאהטרעדנָא יד
 ןֿפױוא עשידיי יד -- ,םירבק-רעטסעווש ןיא ןבָארגַאב ןעמ טָאה ,עֿפָארטסַאט
 ענעבילבעג-ןבעל יד .ןשילױטַאק ןֿפױא -- עשילױטַאק יד ,םלוע-תיב ןשידיי
 סָאד ןוא טָאטש יד .רעּפעש ערעדנַא ןיא טעברַא ןכוז ןעגנַאגעג דלַאב ןענייז
 סעיסימָאק טמיטשַאב ןעמ טָאה ינַאבלָא ןיא .ןרָאװעג טרעדורעגֿפױא ןענייז דנַאל
 טכַארבעגנײרַא טָאה ןעמ .רעּפעש יד ןיא ןעגנוגנידַאב-טעברַא יד ןכוזוצרעטנוא
 "נָא ָאי ייז טָאה ןעמ ,טריטַאבעד ייז טָאה ןעמ ,ילבמעסַא רעד ןיא ןטקעיארּפ-ץעזעג
 ןטלַא םייב ןבילבעג זיא ץלַא זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד .ןעמונעגנָא טשינ ,ןעמונעג
 ,ךַאֿפ-לדָאנ םעד ןיא

 גָארטײב סירעמ וצ טניואוועגוצ ױזַא טַאהעג ךיז טָאה יטרַאקעמ החּפשמ יד
 .ןעמוקסיוא טנָאקעג טשינ טושּפ ןטסנידרַאֿפ סירעמ ןָא טָאה יז זַא ,הנויח רעד וצ:
 עכעלטסירק יד שטָאכ .ןדלַאװעג טכַאמעג ,טכָאקעג ךָאנ ךיז טָאה רעטָאֿפ רעד
 רעד ןוֿפ תונברק יד ןשיװצ טנעצָארּפ םעניילק ַא טכַאמעגסיוא ןבָאה ךעלדיימ
 ךעלדיימ ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא תונברק לָאצ עטסערג יד ןוא הֿפירש-"לגנעיירט;
 טרעקעג טָאה רע דיי עלַא טקידלושַאב יטרַאקעמ טָאה ,ןביולג ןשידיי ןוֿפ
 טָאה רעבָא ךָאד ,רעמ ןטעברַא ןייג רעטכָאט ןייז ןזָאל טשינ טעװ רע זַא ,ןטלעוו
 ,לּפעט-רָאּפש םעד ןוֿפ ףליה רעד טימ טייקרעטיב ןייז ןעקנורטרַאֿפ דלַאב רע
 ,וצרעד ןגָארטעגוצ ליֿפ ױזַא טייצ עטצעל יד טָאה ירעמ סָאװ

 זיא םייה רעד ןיא קידייל טײרדעגמורַא ךיז טָאה ירעמ יו ןכָאװ ייווצ ךָאנ
 ירעמ זַא ,רעטנורעד 'יוזַא ןרָאװעג החּפשמ-יטרַאקעמ רעד ןיא טעשזדוב רעד
 ,טעברַא ןכוז ןײגסױרַא טזומעג טָאה

 רע זַא ,טרעכיזרַאֿפ ריא טָאה ןעמ ואוו ,ּפַאש ַא ןיא טעברַא ןענוֿפעג טָאה יז
 ,ןריטסעטָארּפ טוואורפעג וליֿפַא ךָאנ טָאה יטרַאקעמ .רעײֿפ ןוֿפ טרעכיזעג זיא
 ,ןטסנידרַאֿפ סירעמ ןיא טקיטיונעג ךיז טָאה ,החּפשמ רעד ןיא עלַא יװ ,רע רָאנ
 ןביולרעד טנָאקעג ךיז יטרַאקעמ טָאה ,ןענידרַאֿפ ןבױהעגנָא טָאה ירעמ טניז
 ,ןסיוועג ןטכעלש רעקיצניװ ַא טימ לּפעט-רָאּפש םוצ ןייגוצ רעטֿפָא סָאװ

 טלעוו יד רַאֿפרעד לָאז ,ּפַאש ַא ןיא הֿפירש ַא ןעוועג זיא סע זַא ,זיא סָאװ ---
 טֿפערט סע ןעוו ,טעברַא רעד וצ קירוצ רעבערג-ןליוק טשינ ןעייג ? ןייגרעטנוא
 ןבָאה עלַא ןוא ,עבָאב יד טגָאזעג טָאה -- ?רעבירג-ןליוק יד ןיא קילגמוא ןַא
 ,קיטכיר רַאֿפ ןענוֿפעג סע

 עֿפָארטסַאטַאק-"לגנעיירט; רעד ןוֿפ ןבילבעגרעביא רָאנ זיא הבשחמ סירעמ ןיא
 ןבָאה ייז יװ ,ןגיוא עסיורג סַארַאס, ןוֿפ קילבנָא ןטצעל םעד ןוֿפ קוודנייא רעד
 .רָאה עקידנעמַאלֿפ עריא ןוֿפ טקוקעגסױרַא
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15 
 "ןָאשיײאיסָאסַא-ץישטנעל ןעמ גנָאי, יד טיג ,יעד-גניוויגסקנעהט וצ ,רָאי ןדעי

 ואוו זַא ,עיצידַארט ַא ןרָאװעג ןיוש זיא סָאװ ,גהנמ ַא זיא סע ,לַאב ןכעלרעי ריא
 רעדָא ײטרַאּפ רעסָאװ וצ ,ןענוֿפעג ןבָאה טשינ ךיז לָאז ןַאמסדנַאל רעצישטנעל ַא
 -עמַא ןיא ןייז ןעוועג טשינ לָאז רע גנַאל יו ,טרעהעג ןבָאה טשינ לָאז רע סַאלק
 רע זומ *ןָאשיײאיסָאסַא-ץישטנעל ןעמ גנָאי; רעד ןוֿפ לַאב ןכעלרעי םוצ -- ,עקיר
 .ןזיײװַאב ךיז

 ןבָאה טרָאד ,טײלסדנַאל רעצישטנעל עלַא ןוֿפ טקנוּפלמַאז ַא יו זיא לַאב רעד
 -טניײרֿפ ענעסירעגרעביא-גנַאל יד טײנַאב קירוצ ,ןֿפָארטעג ךיז טיײלסדנַאל יד
 -רַאֿפ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעגנוריסַאּפ עלַא יד טלייטעג ןוא ךיז טלייצרעד ןוא ,טֿפַאש
 ןוֿפ ,םייה רעטלַא רעד ןוֿפ טדערעג טָאה ןעמ .רָאי ןכרוד םענייא ןדעי טימ ןֿפָאל
 ,ןרָאי יד ןוֿפ טדערעג טָאה ןעמ ;ץישטנעל ןוֿפ ןעמוקַאב .טָאה ןעמ סָאװ ,ווירב יד
 טֿפַאשטכענק ןיא ,טכַאדעג טנייה רַאֿפ טשינ ,ןעמַאזוצ טכַארברַאֿפ טָאה ןעמ סָאװ
 ,שטנעמ-רָאי סלקנָא םעד ,לדוי ןוֿפ הלשממ רעד רעטנוא ,ּפַאש ןיא לקנָא םייב
 יב יװ טײלסדנַאל יד רעביא "שגונא ַא ןייז וצ ןעוועג טלעטשעגנָא זיא סָאװ
 טסקנעדעג וד !לדוי ַא ןעוועג לָאמ ןייא סָאד ןיוש זיא ,ָא ,םירצמ ןיא ןהערּפ
 ןֶא קוק ַא ןבעגעג ךיד טָאה רע זַא !קילב ַא טַאהעג רע טָאה ,יוא ?קילב ןייז
 ...ןכָאטשעגכרודַא ךיד רע טָאה

 ןֿפַאשעג ןבָאה טײלסדנַאל יד סָאװ ,סעיצוטיטסניא יד ןגעוו טדערעג טָאה ןעמ
 ףליה ןגעוו ,טיֿפענעב-ןקנַארק ןגעוו ,ירעטעמעס רעד ןגעוו -- ,עקירעמַא ןיא
 ,בייוו ַא ןעגנערבּפָארַא ןֿפלעה ןגעוו ,םייה רעטלַא רעד ןיא טײלסדנַאל יד רַאֿפ
 .עקירעמַא ןיא ןַאמסדנַאל ַא ןוֿפ החּפשמ ,רעדניק

 ןוא ךיז ןזיװַאב ,לַאב ןֿפױא גרַאװגנוי סָאד טכַארבעגטימ ןבָאה ןרעטלע יד
 ,עקירעמַא רעײרֿפ רעד ןיא ףיוא ןעיצ ייז סָאװ ,רעדניק ערעייז טימ טריצלָאטש
 ןטימ סנייא טנעקַאב ךיז ,טײלסדנַאל יד ןוֿפ רעדניק יד ןבָאה ,לַאב ןֿפױא יָאד

 ענעגייא ערעייז טימ טֿפַאשטנַאקַאב עטשרע יד טכַאמעג לָאמ טֿפָא ,ןרעדנַא
 ,טייקנסירעצ יד סָאװ ,רעדניקרעטסעווש טימ ,סרעטעֿפ ,סעמומ טימ ,תוחּפשמ
 רעדנַא ןייק ןבעגעג טשינ ייז טָאה ,טָאטש עסיורג יד ךיז טימ טגנערב סע סָאװ
 .ענעגייא טימ ךיז ןענעקַאב ןוֿפ טייקכעלגעמ

 ףיוא החּפשמ רעצנַאג ןייז טימ ןזיװַאב ךיז רָאי ןדעי טָאה קָאטשנירג ירעה
 סָאװ ,רָאי ןיא לָאמ עקיצנייא סָאד ןעוועג זיא סע .טײלסדנַאל יד ןוֿפ לַאב םעד
 ןיא ךיז טצוּפעגסיױא ןוא טקרַאטשעג ךיז טָאה ,בייוו קנַארק-ַאמטסַא ןייז ,ַארַאס
 ןעוועג טשינ ןענייז ייז ןיילק יו ,רעדניק יד טָאה ןעמ .רעדיילק עטסעב עריא
 ,גוצנא ןעיולב ןייז ןיא ,ירעה ןוא --- ,ךעלכיש ןוא ךעלדיילק עסייוו עיינ טֿפױקעג
 יז זַא ,טצוּפעגּפָא ךיש יד ,ץַאל ןיא עקליּפש-שזדַאל רענעטנעמיד רעד טימ
 טײלסדנַאל יד רַאֿפ טעלּפמָאק ןלוֿפ ןיא ךיז טזײװַאב ,סנטייוו רעד ןוֿפ ןצנַאלג
 191 ,לַאב ןֿפױא



 ןייג טנָאקעג טשינ טָאה יז זַא ,קנַארק ױזַא ןעוועג ןיוש ַארַאס זיא רָאי סָאד
 סָאד זיא רעבָא רַאֿפרעד .ןיילַא ךיז ןזייװַאב טלָאװעג טשינ טָאה ירעה .לַאב ןֿפױא -

 לַאב ןֿפױא ןרָאװעג טריֿפעג לָאמ ןטשרע םוצ ,רעטכָאט עטסטלע יד ,לעשַאר רָאי
 "רע רעד ןעוועג זיא סע .יקסווָאדיװַאד גניווריוא ןוֿפ ,?יָאבק םענעגייא ריא ןוֿפ
 ריא טימ רָאנ ,ןרעטלע עריא טימ טשינ ןיהַא ןעמוקעג זיא יז סָאװ ,לַאב רעטש
 טײלסדנַאל יד ןוֿפ לַאב ןֿפױא ןזיװַאב ךיז טָאה לדיימ ַא ןעוו ןוא ,?דנערֿפיַאב;
 ,ױזַא -- ,הלּכןתח ןענייז ייז זַא ,ןכייצ ַא ןעוועג טעמּכ סָאד זיא ,רוחב ַא טימ
 ,טײלסדנַאל יד ייב ןטלָאגעג סע טָאה ,לַאֿפ ןדעי ןיא

 טָאה סע סָאװ ,ןטסעב םעד ןיא לעשַאר טצוּפעגסיױא ,ךיז טײטשרַאֿפ ,טָאה ןעמ
 יֿפױא ןוא טכענ עבלַאה ןסעזעג ץנַארק סעסימ זיא רעדיוװ .טזָאלעג רָאנ ךיז

 סיוא .םייה רעטלַא רעד ןוֿפ ןָאסַאֿפ ןטיול לדײלקילַאב ַא לעשַאר רַאֿפ טיינעג

 ףױקרַאֿפסױא ןַא ףיוא ןוֿפרעד לטשער ַא טֿפױקעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןיטַאס ןסייוו

 ענעדייז ןוא ,ןדלַאֿפ ליֿפ טַאהעג טָאה לדיילק סָאד ,וינעווע רעטשרע רעד ףיוא

 יד ןיא ןֿפוּפ עכיוה ;טירט סלעשַאר טעטנעּפעג ןוא ןגיוצעג ךיז ןבָאה ןרונש

 ןענײשסױרַא טזָאלעג טָאה סָאװ ,טינשסיוא ןשיכירג םענייש ַא ןוא ?ברַא עצרוק

 ןָאט ןלעקנוט םעד ןוא זדלַאה ןכיוה ריא ףיוא ּפָאק ןקידנציז-ץלָאטש סלעשַאר

 ,טיוה רעלעדייא ריא ןוֿפ
 קעװַא טמענ עיוג יד יוװ ןעזעג סױרַא טעב ןוֿפ רעטומ עקנַארק יד טָאה רעדיוו

 סלעשַאר טמעקעגסיוא טָאה ץנַארק סעסימ .ןבעל ריא ייב ךָאנ ריא ןוֿפ רעטכָאט יד
 "ןעכטערג; טגײלרַאֿפ יז טָאה יז סָאװ ,ּפעצ ערעווש ייווצ ןיא רָאה עטכידעג עגנַאל
 -סיוא ריא טָאה ץנַארק סעסימ .ּפָאק ןלַאװָא םעד רעביא שטעליוק ַא ןיא *קיטרַא
 ןיא טלבמָאבעג רעווש ךיז ןבָאה סָאװ ,ךעלגניריוא ענעדלָאג עגנַאל יד טגרָאבעג
 זדלַאה ריא טריצַאב ןוא עקשָארב יד ןוטעגנָא ריא טָאה ,ןרעיוא ענייש סלעשַאר
 .ןיטשרוב ךעלרינש טימ

 ךיז טָאה יז .רעדוּפ ןגעוו ןעמומ ריא ןוֿפ עיצקעל ַא טַאהעג ןיוש טָאה לעשַאר
 ,טשינ טדַאש רעדוּפ לסיב ַא זַא ,ץנַארק סעסימ ןוֿפ ןדיירנייא רעמ טזָאלעג טשינ
 ןוֿפ רעטומ יד ךיוא .טיוה רעד ןוֿפ ןָאט-רילָאק םעד ןעגנערבסיױרַא טֿפלעה רָאנ
 !טשינ ףרַאדַאב ןעמ ,טשינ ףרַאדַאב ןעמ, :טרעװרַאֿפ טָאה סױרַא טעב ןקנַארק
 ,ףייש ,ןעקנַאד וצ טָאג ,רעדוּפ ןָא ךיוא זיא לעשַאר ןיימ

 ןטשרע םוצ לעשַאר ןוטנָא ןֿפלעה וצ טנַאה רעד רעטנוא ןעוועג זיא ירעמ ךיוא
 ןיא טצעזעגנירַא ,ןציּפמש טימ רעכעֿפ ַא טגָאמרַאֿפ טָאה רעטומ סירעמ .,לַאב
 .טָאה ירעמ .החּפשמ רעד ןוֿפ תורצוא יד וצ טרעהעג טָאה סָאװ ,רעטומלרעּפ
 "עג ךיז טוג ױזַא טָאה רע םירָאװ ,רעכעֿפ םעד רעטומ רעד ןוֿפ טגרָאבעגסיױא
 עטריקַאל רָאּפ ַא טֿפױקעג טַאהעג ריא טָאה רעטָאֿפ רעד ,דיילק סירעמ וצ טאפ
 | .ךעלכיש

 ריא ןרעדנואווַאב ןוא לעשַאר רעטצוּפעגסיױא רעד םורַא עלַא ןעייטש טציא
 ריא סָאװ ,ךיז טנָאמרעד יז .ערה-ןיע ןַא רַאֿפ ארומ טָאה רעטומ יד .טייקנייש
 טימ לַאב ַא ףיוא ןעגנַאגעג לָאמ ןטשרע םוצ זיא יז ןעוו ,ןוט טגעלֿפ רעטומ
 ןוֿפ לּפינק ַא קָאז ןיא ןייא ריא טדניב ןוא --- ךיז וצ לעשַאר וצ טֿפור יז .ןירעה
 ןדניבנייא ןזָאל טשינ ךיז ליוו ,ךיז טרעוו לעשַאר .ץלַאז טימ טיורב לקיטש ַא
 ,ירעמ וליֿפַא ,ץנַארק סעסימ ,עמַאמ יד ,עטַאט רעד ,וצ יז ןדייר עלַא ,לּפינק סָאד
 רַאֿפ זיא סָאװ ,ַאשַאב עניילק יד וליֿפַא .גיוא טכעלש ַא ןגעק הלוגס ַא זיא סע --
 ,סע םענא -- :וצ יז טדער ,ןֿפָאלש ןייג טשינ ליוו ןוא ףיוא טייהנגעלעג רעד
 ."ריד רַאֿפ טוג זיא סע ,לעשַאר
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 ַא ןיא ןוטעגנָא ,ןירַא דלַאב טלַאֿפ גניווריוא ,טגנילק ריט ןוֿפ לקעלג סָאד
 ןיא ָאדיסקָאט עטשרע יד ןעוועג ךיוא זיא סע .לָאמ ןטשרע םוצ -- ָאדיסקָאט
 -עגּפָא יד ןענעכער וצ טשינ ,סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ןוֿפ קָאלב םעד
 סעסימ ןיא רעלטסניק יד ןגָארט סע סָאװ ,ןקַארֿפ *עלענָאיסעֿפָארּפצ עטריקַאילב
 ,ץַאל ןיא זיור ַא טימ ,ךיש עטריקַאל ןוא ָאדיסקָאט רעד טימ ,"לעטָאה; סצנַארק
 עסייוו עדנַאלריג ַא ,ריּפַאּפ םענירג ןיא טלקיוועגנייא ,טנַאה ןיא גניווריוא טלַאה
 :קידלודעגמוא טגערֿפ רע .טצוּפַאב דנַאב ןסייוו ַא טימ ,ןזיור

 ,ןסיורד ןיא טרַאװ עטערַאק יד ? קיטרַאֿפ טסיב ,לעשַאר --
 רעד ףיוא דנַאב ןסייוו םעד טימ ןזיור ץנַארק םעד לעשַאר ןָא טעיליּפש ןעמ

 טיג יז .הּפוח רעד רעטנוא יז ןריֿפ וצ רָאנ ,הלּכ ַא יו סיוא טעז לעשַאר .טסורב
 7 .שוק ןלענש ַא רעטומ רעד

 ,עמַאמ ,טכַאנ עטוג ַא --
 גנַאל יז טלַאה .טסורב ריא וצ טקירדעגוצ ּפָאק סלעשַאר טלַאה רעטומ יד

 ריא .רעווש טמעטָא ןוא ןסָאלשרַאֿפ ןגיוא יד טלַאה יז .ןזָאלּפָא טשינ יז ?יוװ ןוא
 ןעגנערבוצסיורַא רעווש ריא זיא סע סָאװ ,טעבעג ןייא טימ ןסָאגעגנָא זיא ץרַאה
 | ,"הּפוח רעד רעטנוא יז ןעז וצ ןבעלרעד רָאנ לָאז ךיא; : ןּפיל יד ףיוא

 ךיז טכַאמ ןוא לעשַאר טגָאז --- ,רוזירֿפ עצנַאג ןיימ ןכַאמ עילַאק טסעװ וד --
 ,םערָא סרעטומ רעד רעטנוא ןוֿפ סיױרַא

 ,גניווריוא ךיז טעב --- ,טרַאװ עטערַאק יד ,רעלענש סע טכַאמ --
 ףיוא ,רָאה סלעשַאר ףיוא קילב ןקידנצַאשּפָא ןטצעל ַא ךָאנ ןֿפרַאװ ןעױרֿפ יד

 -סייוו ַא טימ ּפָאק םענייש ריא ןקעדַאב ,טרָאד ןוא ָאד טכערוצ ןכַאמ ,דיילק ריא
 טיירב טלַאה גניווריוא ,טרָא ןיא ןטלַאה ךיז לָאז רוזירֿפ יד זַא ,לכיט םענעדייז
 ,ןוטנָא םיא ריא טֿפלעה ןוא רענלָאק םענרעטוֿפ ןטימ לטנַאמ םעיינ ריא ןיוש

 ןגניווריוא וצ ץלָאטש-רעטָאֿפ טימ ירעה טגָאז -- ,םייהַא ירֿפ יז גנערב ---
 | / .עציײלּפ ןיא ּפַאלק ַא םיא טיג ןוא

 סױרַא לעשַאר טריֿפ ןוא גניווריוא טגָאז --- ,קָאטשנירג רעטסימ ,טיַארלָא --
 ,טכַאנ עטוג ַא ,ץנַארק סעסימ ,טכַאנ עטוג ַא ,ירעמ ,טכַאנ עטוג ַא -- .בוטש ןוֿפ
 ,קָאטשנירג סעסימ

 .לעשַאר ,םיַאט סיַאנ ַא וועה --
 .קנַאד ַא --
 סָאד זַא ,ןעמ סייוו סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ןוֿפ קָאלב ןצנַאג םעד ןיא

 -סדנַאל יד ןוֿפ לַאב ןֿפױא ,לעשַאר ,הָלּכ ןייז סיוא יקסווָאדיװַאד רעגנוי רעד טמענ
 רעבייוו .ריא רַאֿפ טײרגעגנָא טָאה רע סָאװ ,עטערַאק יד זיא סָאד ןוא -- טייל
 יד ןוֿפ סױרַא ןקעטש ּפעק ,רעזייה-טנעמענעט יד ןוֿפ ּפערט יד ףיוא ןעייטש
 ,ייז ףיוא טרַאװ סָאװ ,עטערַאק רעד םורַא ךיז ןעלמַאז רעדניק ,רעטצנעֿפ

 .ענייז ןיא טנַאה סלעשַאר גניווריוא טמענ עטערַאק רעד ןיא
 !סיוא ןייש ױזַא טסעז וד ,לעשַאר ,ָא --
 ,טלַאק לעשַאר טגָאז --- ?ןייש סיוא ךיא עז --
 ,לַאב ןֿפױא ןייז אנקמ ךימ ןלעוװ ייז .סיוועג ---
 ,לכיימש ַא ןוא טייז רעד ןוֿפ קילב ַא םיא ףיוא ןֿפרָאװעג טָאה יז
 ?סענזיב ענעגייא ןיימ ןיוש בָאה ךיא זַא ,לעשַאר ,טסייוו וד --
 ,טנַאזעג טשינ רימ סע טסָאה ? ןָא ןעוו ןוֿפ ---
 רע .טלעג טימ ףתוש ַא ןעמוקַאב בָאה ךיא ,טסעז וד .דוס ַא ךָאנ זיא סע --

 רע .םיא טימ תורצ בָאה ךיא רָאנ ,ּפַאש םעד ריֿפ ךיא ןוא -- טלעג סָאד טיג
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 ןיוש ךיא סייוו ,ײרֿפ ןעוועג טלָאװ ךיא ןעוו .ליוו ךיא סָאװ ,ןוט טשינ ךימ טזָאל
 ,ןוטעג טלָאװ ךיא סָאװ

 ,סענזיב רַאֿפ גנוי-וצ טסיב ,גניווריוא ---
 טייצ רָאי ייווַצ ןיא לע ךיא ןוא -- טייקכעלגעמ יד רָאנ ביג ? גנוי"וצ --

 -רעביא לעוװ ךיא .יעוודָארב ףיוא סענזיב"סערד עטסקיטכיװ יד ןוֿפ ענייא ןבָאה
 ןעק ,ןענעק ייז סָאװ ,סָאד .סרעקַאנק עלַא יד ןוא ןכַאנַארג ןוא ןיקסנעלָאמס ןגָאי
 ןעיינ-רעדיילק ןוֿפ ךַאֿפ םעד ןעק ךיא ,עז .ייז ןוֿפ רעסעב ךָאנ ןוא --- ךיוא ךיא
 ךיא ןוא ,ןֿפרַאדַאב סרָאטס-טנעמטרַאּפעד יד סָאװ ,סייוו ךיא .ךעלטנירג רעייז
 ןעק ךיא .ןענָאסַאֿפ עטצעל יד ןוֿפ ןוא קיליב -- ,ןכוז "סרעיַאב; יד סָאװ ,סייוו
 ןוֿפ סיוא ייז ןיֿפעג ךיא .קרַאמ ןיא סױרַא ךָאנ טמוק רע רעדייא ,ןָאסַאֿפ ןדעי
 יז ריּפָאק ךיא ןוא ,ןזייוו סרָאטס-טנעמטרַאּפעד יד סָאװ ,לעטשסיוא ןטשרע םעד
 סָאד .ןזײװַאב ןָאק ךיא סָאװ ,ןעז וטסעװ ,ביײהנָא ןַא ןכַאמ רָאנ ךימ זָאל וד .ךָאנ
 .בייהנָא ןַא רָאנ רימ ביג ,ףרַאדַאב רענייא סָאװ ,עקיצנייא

 -- .,ךיז רַאֿפ טֿפנוקוצ עסיורג ַא טסָאה ,יָאב רעקיאעֿפ ַא עקַאט טסיב --
 .לעשַאר טגָאז

 טשינ רימ טסָאה ?לקנָא םייב טרָאד ןעשעג זיא סָאװ ,רָאנ גָאז ,יעה ? ָאי --
 ,םעד ןגעוו טלייצרעד

 ריד ליוו רע זַא ,ביולג .ךיא .ריד ףיוא טגערֿפעגכָאנ ךיז טָאה לקנָא רעד --

 ,ןֿפלעה
 ןֿפלעה וצ טיירג רימ זיא רע ? רימ ףיוא טגערֿפעגכָאנ ךיז טָאה לקנָא רעד --

 ?ןגיוושעג טסָאה וד ןוא --
 .ןענעק טשינ ייז ליוו ךיא .ייז טימ ןוט וצ ןבָאה טשינרָאג ליוו ךיא --
 סולֿפניײא ןסיורג ַא טָאה לקנָא ןייד .טסנרע רעייז זיא סָאד ,לעשַאר ,עז --

 רעטכַאמעג ַא ןיב ךיא ןוא --- םיא ןוֿפ טרָאװ ןייא גונעג זיא סע .קנעב יד ןיא
 זַא ,ןעז םיא ליוו ךיא זַא .ןביירש םיא ןוא הבוט יד ןוט רימ וטסליװ .שטנעמ
 ?ןגיײלוצרָאֿפ סעּפע םיא בָאה ךיא

 ,טלעוו רעד ןיא ךַאז ןייק רַאֿפ ןביירש טשינ םיא לעװ ךיא ---
 ? סָאװ רַאֿפ ---
 .סָאװ רַאֿפ ,סייוו ךיא ---
 ליוו רע זַא ,טגָאזעג רימ טסָאה וד זַא ,ןגָאז ןוא ןבייהש םיא ךיא ןָאק ---

 ?ןעז ךימ
 ,ןביירש .טשינ לעװ ךיא רָאנ ,טסליוו וד ביוא ,ןביירש םיא טסנָאק --
 ריא ןוא ןעמונעגנָא יז טָאה גניווריוא ןוא --- .לדיימ רעייט ַא טסיב ,לעשַאר---

 .ןבעגעג שוק ןטשרע םעד
 ,טײלסדנַאל יד ןשיװצ רָארוֿפ טכַאמעג לעשַאר טָאה .,לַאב ןֿפױא ,רעטעּפש

 ןרעדנואווּפָא טנָאקעג טשינ ךיז טָאה ןעמ ןוא ריא ןיא טלגיּפשעג ךיז טָאה ןעמ
 יד קָאז ןיא ןדנובעגנייא ריא טָאה רעטומ יד סָאװ ,טוג ךָאנ .טייקנייש ריא ןוֿפ

 ףיוא טצעזעגסיוא ןעוועג עקַאט יז טלָאװ טשינַא ,ץלַאז ןוא טיורב ןוֿפ הלוגס
 *יָאב/ רעד רעװ ,לַאב ןֿפױא ןסיוו טלָאװעג טָאה רערעדעי .,הלילח ,ערה-זיע ןַא
 -השמ זיא סָאד זַא ,ןרָאװעג ריואוועג זיא ןעמ ןעוו ןוא --- ,יז טײלגַאב סָאװ ,זיא
 :ןשודיחּפָא טנָאקעג טשינ רעבייוו יד ךיז ןבָאה ,ןוז סֿפלָאװ

 ,תוכלמ ַא ךָאד זיא יז ? ןוז ַא סרעסָארג ַא טימ ןײגמורַא ףרַאדַאב ענייא ַאזַא --

 רָאי ןצעביז וצ .ןַאמסענזיב רעקיסַאלק-טשרע ןַא זיא ןוז סֿפלָאװ-השמ ---

 .סענזיב ענעגייא ןייז ןיוש רע טָאה
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 ַא ןגירק יז ןָאק םינּפ ַאזַא ןוא רוגיֿפ ַאזַא טימ ? ןַאמסענזיב רימ סָאװ --
 .רָאטקָאד

 ןיא רע טגנערב הסנרּפ עבלַאה ַא .רעטומ רעד וצ טוג זיא יָאב רעד --
 : ...לפירק םעד ,לזמילש ןייז טימ ףלָאװ-השמ .ןיײרַא בוטש

 רעד וצ טוג זיא יָאב ַא זַא ? רעטומ רעד וצ ןייז טוג ןייז טימ גיוט סָאװ ---
 ,בייוו םוצ טכעלש רע זיא ,רעטומ

 .ןעמ גנָאי; רעצישטנעל יד ןוֿפ ןרָאװעג טלגנירעגמורַא דלַאב זיא לעשַאר
 ייב ריא רעביא ךיז ןסירעג ןוא טנַאה-וצ:-טנַאה ןוֿפ טּפַאכעגסיױא יז טָאה ןעמ
 ןיא םיא טּפַאלקעג ,ןגניווריוא ןעוועג אנקמ טָאה ןַאמרעגנוי רעדעי ,ץנַאט ןדעי
 | | ; םיא טגָאזעג ןוא עציילּפ

 ?לדיימ ןייד טימ ןצנַאט ךיא געמ !גניווריוא ,רוחב רעקידלזמ ַא טסיב --
 ,גניווריוא ּפָא טרעֿפטנע --- !סיוועג ,סיוועג ---
 טשינ ,לקנָא ןכייר סלעשַאר אנקמ םיא ןענייז *סעיָאב, יד זַא ,טניימ גניווריוא

 "גרעלק ןעמונרַאֿפ זיא רע םירָאװ ,ריא ןיא טשינרָאג טעז רע סָאװ ,ןײלַא ?עשַאר
 ,לקנָא םעד ןביירש טעװ רע סָאװ ,ווירב םעד ןגעוו קיד

 סיֿפָא ןייז ןיא ןעמוקעגרעטנורַא גרעברעבליז לקנָא זיא ךָאװ ַא לָאמ ייווצ
 ,יעװדָארב ףיוא עדייבעג רעטלַא רעד ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה סָאװ ,ןוַאט-ןוָאד
 -הקדצ; ענייז בילוצ -- ,רעּפעש-רעדיינש ענייז טַאהעג לָאמַא טָאה רע ואוו
 סלקנָא םעד זיא ,ןתמא רעד ןיא .טלעוו רעד רַאֿפ ןסייהעג סע טָאה ,"ןטכילֿפ
 "יווקיל וצ טיינעג עקַאט םיא טָאה טרעבָאר ןוז ןייז .טֿפעשעג ַא ןעוועג "הקדצ;
 -סעווניא ןוא ?סענזיב רעדיַאס-טסיא; יד ןבעגוצֿפױא ,רעּפעש-רעדיינש יד ןריד
 רעטָאֿפ םעד רעבָא טָאה ןוז רעד ,ןטֿפעשעג-קנַאב ןיא לַאטיּפַאק ןצנַאג ןייז ןריט
 טָאה קנַאב יד סָאװ ,רעזייה-טנעמענעט ליֿפ יד ןטלַאװרַאֿפ טזָאלעג ץלַא ךָאנ
 .ןגעמרַאֿפ סלקנָא םעד ןוֿפ ןעמונעגרעביא

 סלקנָאפ םעד טלמַאזרַאֿפ ןעוועג ןיוש ןענייז סיֿפָא ןוֿפ רעמיצ-םענֿפױא ןיא
 םעד ןוֿפ סרָאטקעלָאק יד טײלסדנַאל יד ןשיװצ ןֿפורעג טָאה ןעמ יװ ,"החּפשמ
 רעדָא דרעב טימ ןדיי ןטסרעמ םוצ ןעוועג ןענייז סע .רעזייה-טנעמענעט סלקנָא
 ןציּפש טימ ךָאד רעכָא ,םיחולג עבלַאה ,ענערױשעגמורַא ,דרעב ןוֿפ םינמיס טימ
 עטױרגַאב-בלַאה ,עלעג ,עצרַאװש ,ךעלדרעב ןוֿפ ןצמָאק ןוא ןּפינק טימ ,ןקע ןוא
 ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןעלּפַאק ,ּפעק יד ףיוא ןעלּפַאק טימ עלַא -- ,עיורג ץנַאג ןוא
 ביל טָאה לקנָא רעד םערָאװ ,ןעלּפַאק-ץיּפש זיב ,עֿפיט ,עמורֿפ ןוֿפ ,ןעמרָאֿפ

 ,טײלסדנַאל ענייז ייב טײקמורֿפ טַאהעג ביל רע טָאה טּפיוהרעד .טײקמורֿפ טַאהעג
 ,החּפשמ ןייז ןוֿפ טדערעגּפָא ןיוש

 ןטימ ןסעגעג טָאה ןוא ,ךיז טײטשרַאֿפ ,חולג ַא ןעוועג לקנָא רעד זיא ןייֵלַא
 עבמָאג רעד ףיוא לדרעב ןייק ןגָארטעג טשינ טָאה סָאװ .רעד רָאנ ,ּפָאק ןזיולב
 ןוא החּפשמ ןייז ןוֿפ ןענעכער טנָאקעג טשינ ךיז טָאה ,ּפָאק ןֿפױא לּפַאק ןייק ןוא
 ,רעטלַאװרַאֿפ רעדָא רָאטקעלָאק ַא ןוֿפ לעטש ַא םיא ייב ןעמענרַאֿפ טנָאקעג טשינ

 ןטרָאּפַאר יד םיא רַאֿפ ןעגנערב וצ רָאנ טשינ לקנָא ןֿפױא טרַאװעג ןבָאה ייז
 תושקב יד ךיוא םיא ןבעגוצרעביא רָאנ ,ןטלַאװרַאֿפ ייז סָאװ ,רעזייה יד ןגעוו
 טניר םענייא ייב .ּפעק ערעייז רעביא ןסָאגעג ןבָאה םינכש יד סָאװ ,תונעט ןוא
 רער יד ;ןַארק-רעסַאװ םעיינ ַא ןבָאה ףרַאדַאב רעטייווצ רעד :; ךַאד ןוֿפ ןיירַא
 זַא ,קידהּפצוח ױזַא ןרָאװעג ןיוש ןענייז ןצַאר יד ;ןטירד ַא ייב טצַאלּפעג טָאה
 ,ןצַארטַאמ יד רעטנוא ןכירק ןוא גָאטייב ךיז ןזייווַאב וצ ארומ טשינ רעמ ןבָאה יז
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 ליוו רענייא :לקנָא םוצ השקב ענעגייא ןייז טַאהעג רערעדעי טָאה ,םעד ץוחַא
 יז ,טרָאס םעד ןוֿפ תושקב ערעדנַא ךָאנ ןוא ,האוולה ַא רערעדנַא רעד ,הֿפסוה ַא
 "דרעב יד ךיז טמעקעג ךיילג ,םענֿפױא סלקנָא ןרַאֿפ טײרבעגרָאֿפ עלַא ךיז ןבָאה
 "סיוא ךיז ןוא ּפעק יד רעביא ןעלּפַאק יד טקורעג ךיילג ,רעגניֿפ יד טימ ךעל
 ,קילב ַא טימ ןטסָאמעגּפָא ןרעדנַא םעד רענייא טָאה ייברעד .רעזדלעה יד טסוהעג
 ןגָארטעג טָאה רערעדעי סָאװ ,האנק-האנׂש עצנַאג יד טקירדעגסיוא טָאה סָאװ

 | .ערעדנַא עלַא יד ןגעק
 עשירעב ערעווש ענייז טימ ןעמוקעגנָא ,ןעמוקעגנָא לקנָא רעד זיא ,ךעלדנע

 ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רע ,ןטֿפיה עקרַאטש ענייז ףיוא ךיז קידנגיוו ,טירט
 טָאה לקנָא רעד .טײלסדנַאל יד טקוקַאב ןוא סיֿפָא ןוֿפ רעמיצ-רעדָאֿפ ןיא טונימ ַא
 ןשטנעמ ַא ףיוא טקוקעג טשינ טָאה רע .ןקוק ןוֿפ רעגייטש םענעגייא ןייז טַאהעג
 ,םיא ףיוא ןגָאז ןגעלֿפ ּפַאש ןיא רעטעברַא ענייז ,םורַא-ןטניה רָאנ ,טנרָאֿפ ןוֿפ
 הרוש עגנַאל ַא ןײגכרודַא טגעלֿפ רע ,ןטניה ןוֿפ םיא ייב ןציז ןגיוא ענייז זַא
 ,טשינרָאג טרעה ןוא טשינרָאג טעז רע זַא ,ןכַאמ ךיז ,ּפַאש ןייז ןיא סרָאטיערעּפָא
 רָאּפ ַא ןעגנַאגעגּפָא רע זיא םיוק רָאנ ,ןעקנַאדעג ענייז ןיא רענענָאטרַאֿפ ַא
 יצ ,ןסיוו ןוא ןעז ןוא םורַא-ןטניה ןוֿפ קילב ַא ןֿפרַאװקירוצ רע טגעלֿפ ,טירש
 ךיז רע טָאה טייהניואוועג יד ,ןעשטומעלַאב ייז רעדָא ןטעברַא סרָאטיערעּפָא יד
 ,דוטַאנ עטייווצ ןייז ןרָאװעג זיא סע זַא ,טֿפַאשעגניײא ױזַא

 ,לוטש ןרעביא ףוג ןטיירב ןייז טימ ךיז טצעזעג ןוא סיֿפָא ןיא ןײרַא זיא רע
 רערעוװש ןייז רעטנוא ךיז טכערב לוטש רעד זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע סָאװ
 ,טנַאה רעקיטכעמ ןייז ףיוא ּפָאק ןסיורג ןייז טנעלעגנָא ,עסַאמ רענעריויעגרעביא
 -סדנַאל יד רַאֿפ .ױזַא טַאלג רָאנ ,הביס רעדעי ןָא ,זייב ןוא טלײװגנַאלרַאֿפ טקוקעג
 ןלָאז ייז זַא ,ןקערשּפָא יז ,קילב ןזייב ַא ןעיצֿפױרַא קידנעטש ןעמ ףרַאדַאב טייל
 ,םיא ןוֿפ ןעגנַאלרַאֿפ ליֿפוצ טשינ

 ףַארג ביוא רוסָא .ףַארג רעקיטכיר ַא יװ סיוא טנייה טעז לקנָא רעד --
 -עומש לסָאי טגָאז -- ןעזעגסיוא ױזַא טָאה םייה רעד ןיא זדנוא ייב יקצָאטָאּפ
 תחנ טימ קידנקוק ,לּפַאק םעד רעטנוא הלודג רַאֿפ ךיז קידנצַארק ,שטיוועל
 י .לקנָא ןֿפױא

 -לודעגמוא לקנָא רעד םיא טגערֿפ -- ?שטיוועלעומש ,ןגָאז וטסעװ סָאװ ---
 !ּפָא-ירָאה רָאנ -- .קיד

 ןָאק סע ,ארומ בָאה ךיא .טלױוֿפרַאֿפ ןיוש עקַאט ןענייז 218 ןוֿפ פערט יד --

 .טנעדיסקע ןַא ןכַאמ עקַאט ךיז
 .סענזיב ענייד טשינ זיא סע ,ינַאּפמָאק-סנערושניא יד טגרָאז םעד רַאֿפ ---
 ,גָאלּפ עתמא ןַא זיא סָאד --- ,ןצַאר יד ,לקנָא ,ןצַאר יד ןוא --
 .ןעסעֿפױא טשינ ייז ןלעװ ייז ? ןצַאר יד טימ רעמ רעד זיא סָאװ --
 ןענייז ייז ןעוו ,ךָאנ טייצ רעד ןוֿפ טײלסדנַאל ענייז טנעקעג טָאה לקנָא רעד

 טָאה סע ןעוו זַא ,טסואוועג טָאה רע ןוא ,ּפַאש ןיא םיא ייב סרָאטיערעּפָא ןעוועג
 ןָא טבייה ןוא םורַא טייג רָאנ ,ריא ןוֿפ ןָא טשינ רע טבייה ,השקב ַא םיא וצ רעוו
 יד סָאװ-קיניײװ ןרַא רָאטקעלָאק ןייז זַא ,טסואוועג טָאה רע .שרעדנַא סעּפע ןוֿפ
 סעּפע ידּכ ,תונעט יד ןָא רע טעּפעשט סָאד -- ,ןצַאר יד ןוא ּפערט עטלױֿפרַאֿפ
 | ,םיא ןוֿפ ןעמוקַאבוצסױרַא

 ?סענזיב ַא רעדיוװ -- .לקנָא רעד טגערֿפ -- ? שטיוועלעומש ,זיא סָאװ ---
 ףיוא .טייצ ןייז ןיא ךלמה המלש יו טקנוּפ !םכח ַא לקנָא רעד זיא ,ייא ---

 טָאה ,ןשטנעמ ַא טקוקעגנָא רָאנ טָאה רע זַא ,םימכח ערעזדנוא ןגָאז ךלמה המלש
 196 .ןעקנַאדעג ענייז טסואוועג ןיוש רע



 ?שטָאמ וַאה ? סע זיא סָאװ !המלש ,דניַאמ רעווענ ---
 טכַאמ סע .הינק לקיטש ַא ןיא טייג סע !םכח ַא לקנָא רעד זיא ,ייא ,ייא --

 .סטנענעט ףלעווצ .עסיורג ןייק טשינ ,עקזייה ַא ןֿפױק וצ ןײילַא רימ ךיז
 ? ןצַאר ןָא רעדָא ןצַאר טימ --
 טײטשרַאֿפ ?קנָא רעד ,רָאי קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה ןבעל לָאז לקנָא רעד --

 ןעמוק סעּפע וצ לָאמַא ךיוא ךָאד ליוו ןעמ ,שטנעמ ַא רָאנ ךָאד זיא ןעמ .ץלַא
 ףניֿפ ַא לכיב ןֿפױא קנַאב ןיא בָאה ,ןבעגוצסיוא ,ןבעל ןלָאז ,רעטכעט ייווצ
 ךיא ןעוו .רעלָאד טרעדנוה רָאּפ ַא ךיוא ןבָאה רעטכעט יד .רעלָאד טרעדנוה
 ...שזדיעגרָאמ דנָאקעס ַא ףיוא שעק רעלָאד טנזיוט ַא ןעמוקַאב ךָאנ ןָאק

 ַא ןרעוו ןילַא ליוו ןַאמסדנַאל ַא סָאװ ,םעד ןגעק טשינרָאג בָאה ךיא ---
 טשינרָאג בָאה ךיא ,ןֿפלעהסױרַא םיא לָאז ךיא זַא ,רימ וצ טמוק ןוא דרָאלדנעל
 לעװ ,ןלעװ טשינ ךיא לעװ ; ןֿפלעהסױרַא ךיא לעװ ,ןלעוו ךיא לעװ .םעד ןגעק
 רימ טבייה ןעמ זַא ,שטיוועלעומש ,טניײֿפ בָאה ךיא רָאנ ,ןֿפלעהסױרַא טשינ ךיא
 ףיוא רעלָאד טנזיוט טסליװ .ןצַאר ןוא ּפערט עטלױֿפרַאֿפ ןגעוו ןלײצרַאֿפ וצ ןָא
 ּפערט עטלױוֿפרַאֿפ ןגעוו טשינ רימ לײצרַאֿפ רעבָא ! גָאז ,שזדיעגרָאמ דנָאקעס ַא
 .שטיוועלעומש ,טנייֿפ סע בָאה ךיא ,ןצַאר ןוא

 ,ךיז ןגָאלק סטנענעט יד ,טניימעג רָאנ בָאה ךיא ,לקנָא ,ָאי ---
 טשינ טלעֿפעג סע .טשינ ךיז ןעמ טגָאלק רימ ייב ? ךיז ןגָאלק רימ סָאװ --

 רעד ,עז ךיא ? סָאד זיא סָאװ ןוא ! ןֿפומ ךיילג ,ןֿפומ וצ םיא ןעמ טכַאמ ,ןעמעוו
 ?ןטשרע םעד טלָאצַאב טשינ רעדיוו טָאה טכַא טנענעט

 ,לָאטיּפש ןיא ,םישדח ייווצ טייצ ,זיא ןַאמ רעד .ףױרעדַא ןַא ןבעגעג טָאה יז --
 ליוו ךיא זַא .ןסיוו טשינ ליוװ ךיא ,ןרעה טשינ ליוו ךיא ,שטיוועלעומש --

 ,סענזיב רַאֿפ סטנענעט טלַאה ךיא .,יטירַאשט ךיא ביג ,יטירַאשט ןבעג
 ,לקנָא ,סעי --
 ןֿפױא סעכעבעב יד טימ ךיילג זיא ,ןטשרע םעד רעװ טשינ טלָאצ סע זַא ןוא --

 ,ןסיוו טשינרָאג ןוֿפ ליוו ךיא .קָאװ-דיַאס
 ,לקנָא ,סעי --
 טסעװ וד ןעוו ,סענזיב ענייד ןריֿפ וטסעװ יו ,שטיוועלעומש ,רָאנ גָאז --

 ןרעדַאב ךיוא ךיז טסעוװ ? ףױרעדַא ןַא ןעמענ ךיוא וטסעוװ ? דרָאלדנעל ַא ןרעוו
 ?ןצַאר טימ רעדָא ּפערט עטלױֿפרַאֿפ טימ

 ,..טניימעג רָאנ בָאה ךיא ,ןזויקסקע לקנָא רעד רימ לָאז --
 ,טשינ ןעמ טניימ רימ ייב ---
 ,לקנָא ,סעי ---
 ,ןייג וטסנָאק טציא ,ונ --
 רעד םיא טָאה ,ןײגסױרַא ןיא ןטלַאהעג ןיוש טָאה שטיוועלעומש ןעוו רָאנ

 : ןֿפורעגקירוצ לקנָא
 ,קנַאב ןיא שזדיעגרָאמ דנָאקעס ןרַאֿפ סרעּפיעּפ יד גנערב --
 הי קנעהט ,וי קנעהט .סעי ,לקנָא סעי --
 ?יָאב סיקסווָאדיװַאד טסנעק וד ,לייוו ַא טרַאװ ---
 ,םיא ךיא ןעק יאדוװַא --
 ? םיא ףיוא טגָאז ןעמ יװ ןַאמסענזיב רעטוג ַאזַא עקַאט רע זיא --
 טלָאצ ,עקילַאק םעד רעדורב םעד סיוא טלַאה יָאב רעד ?ןַאמסענזיב ַא --

 ,ןתעגושמ ענייז טימ ןֿפלָאװ-השמ ןעק לקנָא רעד .ןֿפלָאװ-השמ רַאֿפ טלעג-הריד
 רעד טמוק סע זַא ןוא -- ,גרָאב ףיוא רע טיג ,םיא וצ ןירַא טמוק סע רעוו
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 ייז ןטלָאװ ,גניווריוא טשינ ןעוו .טלעג-הריד ןייק ףיוא טשינ רע טָאה ,רעטשרע
 .טקוקעגסיוא ןייש

 ?לעשַאר ,רעטכָאט סירעה וצ טסנקרַאֿפ יָאב רעד זיא ,רימ גָאז ---
 טלַאה ןעמ .ריא טימ סיוא טייג רע רָאנ ,טשינ ךיא סייוו -- טסנקרַאֿפ ---

 יד ןוֿפ לָאב םוצ ןעמונעגסיוא יז רע טָאה ןטלעמונַא .הלּכ-"ןתח יװ ןדייב ייז
 ,טײלסדנַאל רעצישטנעל

 טלײצרַאֿפ רימ טָאה לעשַאר .יָאב םעד ןעז ליוו ךיא ,שטיוועלעומש ,רעה --
 ךיז טָאה לדיימ סָאד .ןעז םיא ליוו ךיא זַא ,טגָאזעג ריא בָאה ךיא ,םיא ןגעוו
 טסנָאק ,ווירב א ןעמוקַאב ךיא טָאה יָאב םעד ןוֿפ רָאנ ,ןזיװַאב טשינ לָאמ ןייק
 ? סיֿפָא ןיא רימ וצ ןעגנערב םיא

 !טלעװ רעד ןיא לָאמ ןייא ןיוש -- יָאב רעקיאעֿפ ַא ? טשינ סָאװ רַאֿפ ---
 !ּפָאק ַא רע טָאה

 ךיא .םיא רַאֿפ ןוט ןָאק ךיא סָאװ ,ןעז ליוו ךיא .םיא טימ ןדייר ליוו ךיא --
 ,ךיז ןכיילג רעדניק יד זַא ,ײטשרַאֿפ ךיא .ןרעג לדיימ סָאד בָאה

 ,ןעמַאזוצ סיוא ןעייג ייז ,לקנָא ,סעי ---
 ןעז םיא ליוו ךיא ,ןעמוק טסעוװ וד ןעוו ,לָאמ עטייווצ סָאד םיא גנערב --
 ,לקנָא ,סעי --

 ןיא םיא טקוק ,רוחב ןֿפױא טקוק לקנָא רעד . לקנָא ןרַאֿפ גניווריוא טייטש |
 | | ,םיא טכַארטַאב ,ןײרַא ןגיוא יד

 ? וטסיב טלַא יו --
 ,ןצכַא ---
 ? ךיז רַאֿפ סענזיב ַא ןביײהנָא וטסליוװ רָאי ןצכַא טימ ןוא --
 ,לקנָא רעד ,ירֿפ ןביײהנָא זומ רענייא רעזדנוא .ןטרַאװ וצ טייצ ןייק ָאטשינ --

 ,ירֿפ ןביוהעגנָא ךיוא טָאה ,ךיא ײטשרַאֿפ
 ןֿפָאלטנַא זיא רע ןעוו .ןרָאי עגנוי ענעגייא ענייז ןיא ךיז טנָאמרעד לקנָא רעד

 ןיא ךיז טּפעלשעג ,ץענערג עשיסיירּפ יד טעבנגעג טָאה ,םייה רעטלַא רעד ןוֿפ
 רישעג ןשַאוועג ...ןדרַאג-לסעק .. .ףיש-ןסקָא ןַא ףיוא ךָאנרעד ,ןענָאגַאװ-טכַארֿפ
 ןייז ."לע; ןוֿפ עיצנַאטס ַא ףיוא ןֿפָאלשעג ,ירעיוב רעד ףיוא ןַארָאטסער ַא ןיא
 ,רעטכייל ןָא סע טמוק "יַאנ;/ םעד .חומ ןייז ןיא טצילבעגכרודַא טָאה טנגוי עצנַאג
 יו ,שיגרענע ױזַא זיא רע .שילגנע טדער ,עקירעמַא ןיא ןגױצעגֿפױא זיא רע
 טנָאקעג טלָאװ ןילַא רע .ןרָאי עגנוי ענייז ןיא ןעוועג זיא ,לקנָא רעד ,ןילַא רע
 ןייז טנָאקעג טלָאװ *יָאב, רעד ןוא ,םיא רַאֿפ טייטש סָאװ ,"יָאב; רעד יװ ןייז
 .רע יו

 ןיא ןריובעג טרעוו יָאב רעד ןעווק -- ,לקנָא רעד ךיז טכַארט -- ,"עשטעבַא;
 -ןסקָא ןַא ףיוא ךיז טּפעלש ,ךיא סָאװ ,ענעגייא סָאד רע טוט ,םייה רעטלַא רעד
 טקוק ןוא לקנָא רעד ךיז טכַארט --- ,"יָאב סיהד קיַאל יַא .עקירעמַא ןייק ףיש
 עקידרעטיצ עניילק יד טימ ליומ עשיגרענע סָאד .ןירַא םינּפ ןיא ןגניווריוא
 ןבעל ןגייא ןייז ןעזעג טָאה לקנָא רעד .ליומ ןגייא ןייז ןייז טנָאקעג טָאה ןּפיל
 רעד ,טנגוי יד .עקירעמַא ןיא ָאד ײנסֿפױא ןָא ךיז טבייה סָאװ ,לגניי םעד ןיא
 םוצ עיטַאּפמיס ַא טליֿפעג טָאה רע .ץרַאה סלקנָא םעד טמערַאװעג טָאה ןליוו
 .ןעזרעד םיא טָאה רע סָאװ ,טונימ רעטשרע רעד ןוֿפ לגניי

 ?ןוט וטסליוו סָאװ ןוא ---
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 רַאֿפ סענזיב ַא ןביוהעגנָא בָאה ךיא .ןיוש וט ךיא 1 ןוט ליוו ךיא סָאװ --
 -יירד רעד ףיוא סעסערד ןוֿפ ּפַאש םעניילק ַא טנֿפעעגֿפױא בָאה ךיא .ןיילַא ךיז
 ,רעניַאזעד םענייֿפ ַא בָאה ךיא .ןענישַאמ ןעצ ַא ,רעטסקיצנַאװצ-ןוא

 | !רעניַאזעד ַא --
 םענייֿפ ַא טָאה יז .ץנַארק סעסימ ,זדנוא ןבעל טניואוו סָאװ ,ױרֿפ ַא .סעי ,ָא --

 -ַאנַאװ רעדָא ,ןַאמטלַא ןעוו .וינעווע רעד ףיוא טנװָא ןדעי ןעייג רימ .קַאמשעג
 ,רעטצנעֿפ"יוש ןיא סעסערד עיינ ןוֿפ גנולעטשסיוא ןַא טָאה ,ןוַאט-ןוַאד רעקיימ
 עבלעז יד ןֿפױקרַאֿפ רימ .ןריצודָארּפער םיא ןוואורפ ןוא ןיַאזעד םעד רימ ןריּפָאק
 .סע ךיז טניול זדנוא .רעקיליב טנעצָארּפ קיצנַאװצ טימ סעסערד

 "מערֿפ ןריּפָאק וצ ץעזעג םעד ןגעק רעבָא זיא סע .טרַאמס רעייז ,טרַאמס --
 ,סניַאזעד עד

 רירוקנָאק ךיא .םינוק סרעקיײמַאנַאװ רעדָא סנַאמטלַא וצ טשינ ייג ךיא --
 ןוא .טירטס דנערג ףיוא ,וינעווע דנַאקעס ףיוא ףױקרַאֿפ ךיא .ייז טימ טשינ
 -עווע עטֿפניֿפ סָאװ ,סעסערד עבלעז יד ןגָארט טשינ דיַאס-טסיא יד לָאז סָאװ רַאֿפ
 רימ ןוא -- לַאירעטַאמ ןקיבלעז םעד טשינ ןביג רימ ,ךיז טײטשרַאֿפ סע ?וינ
 ןעפעשט ןענָאק טשינ ךיז לָאז ןעמ זַא ,ןיַאזעד םעד ןיא ןעגנורעדנע ךיוא ןכַאמ
 ,זדנוא וצ

 ? וטסריצודָארּפ ליֿפיױװ ---
 ,רענטרַאּפ ןיימ ,רעדיוו ןוא .שעק סיוא טלעֿפ סע .גונעג טשינ --
 ?רענטרַאּפ ןייד טימ זיא סָאװ ---
 ןעוועג ןיב ךיא ,ּפַאש םעד טַאהעג טָאה רע לייוִו ,ןעמונעג םיא בָאה ךיא --

 טלָאװעג םיא טלָאװ ךיא .םיא טימ ןבײלברַאֿפ טשינ ןָאק ךיא .טנעה עקידייל טימ
 | ,ןלָאצסיױא

 ? סָאװ רַאֿפ ---
 ןעוו ,טנײֿפ בָאה ךיא .סָאבעלַאב רענעגייא ןיימ ןייז וצ ביל בָאה ךיא --

 ןייז ליוו ךיא .טשינ סָאװ ןוא ןוט וצ ָאי בָאה ךיא סָאװ ,ןײרַא רע רימ טדער סע
 ,סיורג

 ? סיורג יוו --
 ןענישַאמ ןעצ ַא רָאנ ןלעטשניײרַא טלָאװעג ךיא טלָאװ ביײהנָא ןיא ,ָאי--

 עקַאט ןוא ,רעטַאק ַא ךָאנ ןבָאה טלָאװעג טלָאװ ךיא ,עירטקעלע טימ ןבירטעג
 ןכַאמ טלָאװעג ךיוא טלָאװ ךיא .ןריּפָאק רַאֿפ רָאנ טשינ ,רעניַאזעד ןקיטכיר ַא
 ,סרעמוטסָאק עניימ רַאֿפ טסַאּפעגוצ ןייז ןלָאז סָאװ ,ןענָאסַאֿפ ענעגייא עניימ

 ? ןענָאסַאֿפ ערעסָאװ ---
 ןעמוק לָאז ןָאסַאֿפ רעד זַא ,טלָאװעג טלָאװ ךיא .עיידיא ןַא בָאה ךיא ,ָא --

 ןביולרעד טשינ ךיז ןענָאק סרעמוטסָאק ערעזדנוא .לַאירעטַאמ ןרַאֿפ טשרעוצ
 ךיא טלָאװ ךָאנרעד .ןכיילגסיוא סָאד ןָאסַאֿפ רעד זומ ,לַאירעטַאמ ןבלעז םעד
 עסיורג ַא ןכַאמ ןענָאק זומ ךיא ,לַאירעטַאמ טרָאס םענעגייא ןיימ ןבָאה טלָאװעג
 טרָאד זיא סע סָאװ ,קַאטס ןצנַאג םעד קירבַאֿפ רעד ןוֿפ ןעמענקעװַא ,גנולעטשַאב
 ףךיא בָאה לָאמסנעד .סניַאזעד ןוא ןרילָאק ערעדנוזַאב ןיא ןֿפָאטש ןוֿפ ןַארַאֿפ
 ,טשינ סע ןבָאה ערעדנַא סָאװ ,סנױזַא סעּפע ןֿפױקרַאֿפ וצ

 ,בײהנָא ןַא רַאֿפ ליֿפוצ לסיב ַא זיא סָאד ,יִאב ,רעה --
 -- ערעדנַא ןגעמ סָאװ רַאֿפ ? טשינ ןעד סָאװ רַאֿפ 1 ליֿפוצ ,טסייה סָאװ --

 .ערעדנַא יו טוג ױזַא טקנוּפ ןיב ךיא זַא ,טגָאזעג ךיז בָאה ךיא ?טשינ ךיא ןוא
 ,ךיוא ךיא ןָאק .ןוט ןענָאק ערעדנַא זַא ןוא
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 סע .רעטרעוו יד ןעקנורטעגניירַא ןוא גיוא ןייא טכַאמעגוצ טָאה לקנָא רעד
 רע טדער סָאד זַא ,םיטש ענעגייא ןייז טרעה רע זַא ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה
 : יוזַא ןיילַא

 ?שעק ןבָאה וטסֿפרַאדַאב ליֿפיװ ןוא ---
 .ןוטֿפױא ץלַא טעװ טנזיוט ףניֿפ זַא ,ביולג ךיא ,ָא --

 וצ טלַאֿפ רע זַא ,טניימעג טָאה ,ייברעד ןעוועג זיא סָאװ ,שטיוועלעומש -

 ןלעֿפעג אקווד סע זיא לקנָא םעד .עמוס יד טרעהרעד טָאה רע ןעוו ,דרע'רד
 !עמוס יד ןבָאה וצ וטסֿפרַאדַאב סָאװ ףיוא ---
 | .רענטרַאּפ ןיימ ןלָאצוצסיױא ףיוא ---
 ?ןעמענ וטסעוו ןענַאװ ןוֿפ --- ןענישַאמ ףיוא ,לַאירעטַאמ ףיוא ןוא --
 בָאה ךיא סָאװ ,ןיוש ךיא סייוו ,סָאבעלַאב רענעגייא ןיימ ןייז רָאנ ךימָאל ---

 ,ןוט וצ
 .ןלעֿפעג סָאד זיא לקנָא םעד
 ַא רַאֿפ סָאװ ? עמוס רעד רַאֿפ ןבעג וטסנָאק עיטנַארַאג ַא רַאֿפ סָאװ ןוא ---

 | ?וטסָאה *סטעסַא;

 .עמריֿפ ןיימ ןוֿפ ןעמָאנ םעד ןוא ןעמָאנ ןיימ ץוחַא ,טשינרָאג --

 ? רָאי ןצטכַא טימ ץלַא סָאד ןוא ---
 ןיב ךיא ,ןצטכַא ןייק טלַא טשינ ןיב ךיא ?ןצטכַא טימ רעמ רעד זיא סָאװ ---

 טַאהעג בָאה ךיא .ןָא רָאי ןיינ ןוֿפ ןבעל ןיימ ףיוא ןידרַאֿפ ךיא .קיסיירד טלַא

 ,גנורַאֿפרעד ןגירק וצ טייצ גונעג
 !טלעג סָאד ןבָאה וטסֿפרַאדַאב ןעוו .ײטשרַאֿפ ךיא ,ָאי --
 | ,דלַאב שטָאכ ---
 ךיא סָאװ ,ןעז לעװ ךיא .קנַאב ןייד ןוֿפ ןעמָאנ םעד רימ ביג .טיַארלָא ---

 ,ריד רַאֿפ ןוט ןָאק

 האוולה יד ןעמוקַאב טָאה רע ןעוו .ןוטעג טָאה גניווריוא סָאװ ,ךַאז עטשרע יד

 -רעביא רע טָאה סָאד --- ,לעשַאר ןכוזוצֿפױא טשינ -- ןעוועג זיא ,קנַאב רעד ןוֿפ

 טַאהעג טָאה רע .ןירעמ ןכוזֿפױא ןעגנַאגעג זיא רע -- ,רעטעּפש ףיוא טזָאלעג

 ,לעשַאר יװ ּפַאש םעד ןלעטשנייא ןיא ןֿפלעה רעמ םיא ןָאק ירעמ זַא ,ליֿפעג סָאד
 ,ןירעמ טרַאװעגּפָא רע טָאה ,לַאֿפ ןדעי ןיא .םעט רעדנַא ןַא בילוצ רשֿפא רעדָא
 | :טעברַא רעד ןוֿפ ןעמוקעגמיײהַא זיא יז ןעוו

 טלעטשעג ריא רע טָאה --- ? ירעמ ,ּפַאש ןיא ץלַא ךָאנ טסטעברַא וד ,סָאװ ---

 .עגַארֿפ יד
 ?ןוט ךיא לָאז ןעד סָאװ ---
 רעוו ךיא .ןבָאה ךיד ףרַאדַאב ךיא .טרָאד ןטעברַא טשינ גנַאל ןיוש טסעוו ---

 טסלָאז וד זַא ,ליוו ךיא ןוא ,ּפַאש םענעגייא ןיימ ןֿפע ךיא ,סָאבעלַאב רענעגייא ןיימ
 : ,רימ ייב ןטעברַא

 .בַאשזד ַא בָאה ךיא ---
 ןייז טסלָאז וד זַא ,טשינ ליוװ ךיא .ריד רַאֿפ טשינ זיא בַאשזד רעד ,ןיינ ---

 1ּפַאש ןיא טבײלברַאֿפ ןעמ זַא ,סױרַא טמוק סע סָאװ ,טסעז וד ,ןירָאטיערעּפָא ןַא
 םעד ןיא ךעלדיימ יד יו רעיײֿפ ןיא טלגערּפעגּפָא ןעמ טרעוו גָאט ַא םענייא ןיא
 ַא רַאֿפ ךיד ןכַאמ ןוא ּפַאש ןוֿפ ןעמענסורַא ךיד ליוו ךיא .ּפַאש-"לגנעיירטע
 | .ןירעֿפױקרַאֿפ
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 ?ןירעֿפױקרַאֿפ ַא ,ךיא --
 ,רוגיֿפ ענייֿפ ַא טסָאה ,לדיימ טיישעג ַא טסיב וד ? טשינ ןעד סָאװ רַאֿפ ,ָאי --

 -ַאב וד .,ךיז ןוטוצנָא יו טסייוו ,קַאמשעג ןטוג ַא ךיוא טסָאה וד ,למינּפ ןייש א
 רעד טיול ,טיישעג ןוטנָא ךיז טסֿפרַאדַאב ,ןענרעלוצ ךיז לסיב ַא רָאנ טסֿפרַאד
 -יאעֿפ טסָאה וד ,סייוו ךיא .ירעמ ,ןענרעלסיוא לענש ךיז טסעוװ .עדָאמ רעטצעל
 ךיז וטסעוו ,דיילק לבענָאשעֿפ ַא ןוטנָא טסעוװ ,ירעמ ,ןעז טסעװ .ירעמ ,ןטייק
 .ןענעקרעד טשינ ןיילַא

 טסכַאמ .ּפָאק ןיא ןעלדניווש ןָא רימ טבייה סע ? גניווריוא ,וטסדער סָאװ ---
 ? סַאּפש

 ןגרָאמ ןוֿפ ןָא טסבייה .טסנרע-טיוט ןיב ךיא ,סַאּפש ןייק טשינ ךַאמ ךיא --
 רעקיצנייא רעד ביילב ךיא .רענטרַאּפ ןיימ ןוֿפ עמריֿפ יד רעביא םענ ךיא .ןָא
 "יװַאד ףיוא גיוא ןַא טלַאה ,ירעמ ,וד .עבטמ יד ןגָארקעג בָאה ךיא .סָאבעלַאב
 עקידנריֿפ יד ןייז עמריֿפ-יקסווָאדיװַאד יד טעוװ םורַא רָאי רָאּפ ַא ןיא ,ןיקסווָאד
 ,ידיעלסליעס עטשרע ןיימ ןייז טסעװ וד ןוא -- טָאטש ןיא עמריֿפ

 ,טסדער וד סָאװ ,טשינ סייוו ךיא ,גניווריוא ---
 ,ירֿפ רעד ןיא רעגיײזַא טכַא ,ןגרָאמ ,רימ וצ רעביא סע זָאל ,דניַאמ רעווענ ---

 ןענעדרָאנײא רימ ןֿפלעה וצ ןבָאה דלַאב ךיד ףרַאדַאב ךיא .ךיד ךיא טרַאװרעד
 יַאנ .ןָא טונימ רעד ןוֿפ ןיוש ןיקסװָאדיװַאד ייב טלעטשעגנָא טסיב ,ּפַאש םעד
 | | ,סָאד םענ

 ,סעיצַאנגיסַא ענירג ןֿפױה ַא ןײרַא טנַאה ןיא ריא טקעטש רע ןוא
 ? סָאד ןיא סָאװ ---
 סָאד .ריד טימ ןייג לע ךיא ,טרַאװ רעבָא ,דיילק יינ ַא ךיז ןֿפױק וצ --

 .גנונעכער סעמריֿפ רעד ףיוא זיא
 | .ןעּפַארדסױא ןגיוא יד רימ טעוו לעשַאר --
 ףרַאדַאב ךיא ,ןיקסװָאדיװַאד ייב ןטעברַא ךיוא טעװ יז .לעשַאר ּפָא זָאל --

 סָאװ ,קרָאי-וינ ןזייוו ןלעוו רימ .רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ןוֿפ "סדיק; עלַא
 ,ןוטֿפױא ןענָאק רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ןוֿפ "סדיק; יד
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16 
 ןוא קָאטשנירג ירעה טייג ,ןזָאלב ןָא ןבייה ךעלטניוו-גנילירֿפ עטשרע יד ןעוו

 ,םייה רעד ןוֿפ ךלהמ ןטייוו ַא ףיוא ּפָא טרָאֿפ ןוא ןביוט טימ גייטש ַא טמענ
 געוו םעד ןעניֿפעג וצ ייז ןעניואוועגוצוצ ידּכ ,ןביוט יד סױרַא טרָאד טזָאל רע
 ;ַאשַאב ןוא לעשַאר ,רעדניק ענייז טימ טמענ רע .רעטניוו ןגנַאל םעד ךָאנ םייהַא
 טרָאֿפ ינָאלַאמ לקיימ ,םייה רעד ןיא רעטומ רעד טימ טביילב עלעדלָאג עניילק יד
 .עװַאילָאכ ךיוא לָאמַא ןוא ,טימ ךיוא

 רעבירַא ךיז ייז ןּפַאכ טרָאד ןוֿפ ,ירעֿפ-טוָאס וצ "לע; ןטימ רעטנורַא ןרָאֿפ יז
 ןעוו ןוא --- ,גייטש ןוֿפ ןביוט יד סױרַא טרָאד טזָאל ירעה ,דנַאלײא-ןטשטס ןייק
 ענייז ןוֿפ ךעלכעד יד ףיוא ןעקרָאװ ןיוש ייז רע טניֿפעג ,םײהַא קירוצ טמוק רע
 ,ןקַאלשנביױט

 ןַאשַאב ,לעשַאר טימ ןרָאֿפעגסױרַא ירעה זיא גנילירֿפ-ביײהנָא גָאטנוז םעד
 | ,לקיימ דניײרֿפ ןייז ןוא

 לדער ַא ןֿפָארטעגנָא ייז ןבָאה ,םייהַא ןעמוקעגנָא וצ-טכַאנרַאֿפ ןענייז ייז ןעוו
 ,סטוג ןייק ןָא טשינ לָאמ ןייק טגָאז ןשטנעמ לדער ַא .זיוה סירעה רַאֿפ ןייטש
 טָאה סע סָאװ ,טסואוועג ןיוש רע טָאה ,ןעמוקעגניײרַא בוטש ןיא ךָאנ זיא רע רעדייא
 יד טּפַאכעגמורַא טָאה סָאװ ,ןגייווש םעד ןוֿפ טסואוועג סָאד טָאה רע .טריסַאּפ
 טכַאמעג ןבָאה ייז יוװ ןֿפוא םעד ןוֿפ ,טרעטנעענרעד ךיז טָאה רע ןעוו ,ןשטנעמ
 טָאה יז ןעוו ,ןבעגעגּפָא ץכערק ַא ענעדיי ַא טָאה טרָאד ןוא ָאד .ערַאװ ַא םיא רַאֿפ
 -ַאלק ַא טימ בוטש ןיא ןעגנַאגעגנײרַא זיא לעשַאר .ןַאשַאב ןוא לעשַאר ןעזרעד

 טעּפמיא טימ טָאה ןוא טגַאװ יד יװ ןרָאװעג ךיילב זיא ירעה .ץרַאה קידעּפ
 -עג ןיוש רע טָאה ןענירעד .,ןירַא בוטש ןיא גנַאגכרוד ַא ךיז ןטלָאּפשעגכרודַא
 ;טנעה סעטנכש ַא ףיוא טנייוועג טָאה עלעדלָאג ,טקעדרַאֿפ םינּפ סבייוו ןייז ןענוֿפ
 -טשינ ַא ןיא עדייב ןעגנַאגרַאֿפ ךיז טניה ייווצ יד ןענייז ,ףיוה ןיא ,ןסיורד ןיא
 ,ןליב ןקידנרעהֿפיױא

 :סעציײלּפ סירעה ףיוא טגיילעג ךיז טָאה טנַאה עקידנטסיירט ַא
 ןעמ יע קיַאל טיא קיעט ,ליוו ס'דָאג ס'טיא ,ירעה = |

 ,ינָאלַאמ טנײרֿפ ןייז ןעוועג זיא סע
 -רַאֿפ ךיז ןבָאה ןּפיל ענייז ,טצירּפשעגסױרַא ןרערט ןבָאה ןגיוא סירעה ןוֿפ

 ,טרינש
 גנילירֿפ רעד ןעוו ,עמטסַא ןוֿפ ןדייל סָאװ ,יד טימ ױזַא קידנעטש זיא סע ---

 ,עטנכש ַא טגָאזעג טָאה --- ,טמוק
 ,טגערֿפעג ירעה טָאה -- ?ןעשעג סע זיא ןעוו --
 ךיז ןבָאה רימ .ןליב טניה יד טרעהעג רָאנ טָאה ןעמ .טשינ סייוו ןעמ --

 רעניימ .סָאװ רעדָא ,ןביוט יד וצ רעוו ליוװ יצ ,ןייז ןָאק סע סָאװ ,טרעדנואוועג

 טָאה ,ָאד רעוו זיא סע יצ ,ןעז בוטש ןיא ;ןײרַא זיא ןוא ריט יד טנֿפעעגֿפױא טָאה

192 



 יז ךיא בָאה ,ןֿפױלוצרעבירַא ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו ,דלַאװעג ַא טכַאמעג רע
 ןוא ריא םורַא ןכָארקעג זיא דניק סָאד ןוא ,ןבעל ןָא ,דרע'רד ףיוא ןגיל ןענוֿפעג
 םינכש ,דלַאװעג ַא טכַאמעג ןבָאה רימ ,טנייוועג ןוא ץריש םייב יז ןסירעג טָאה
 ןבָאה לייט ."!רָאטקָאד ַא; : ןגירשעג טָאה ןעמ ,ןֿפױלוצֿפױנוצ ןעמוקעג ךיז ןענייז
 ןעמונעג טָאה ףלָאװ-השמ ,ןֿפײלש יד רעטנוא ןבייר טימ ןעװעטַאר ןעמונעג יז
 -רַאֿפ ,"?טעּפש וצ זיא סע, :טגָאזעג ןוא ןגיוא יד ןיא ריא טקוקעג ,סלוּפ ריא
 ,ןקעדוצ יז ןוא טעב ןֿפױא ןגײלֿפױרַא יז ןסייהעג ןוא ןגיוא יד ריא ןסָאלש

 עצנַאג יד ןענוֿפעג ךיז טָאה רע ,ףלָאװ-השמ ןזיוװַאב ךיז טָאה עקַאט דלַאב ןוא
 :ןעזעגנָא טשינ םיא טָאה ןעמ רָאנ ,בוטש ןיא טייצ

 ןעמ רעדייא טיוט ןעוועג זיא יז .ירעה ,ןכַאמ וצ ןעוועג טשינרָאג זיא סע --
 ! תמא ןייד ךורב ,טלעטשעגּפָא ךיז ץרַאה סָאד .ןעמוקעגניירַא ךָאנ זיא

 סָאװ ,הללי ַא ןיא סױרַא ,ַאשַאב ןוא לעשַאר ,רעדניק יד ןענייז טציא טשרע

 רע רָאנ ,ןגיוושעג טָאה ןײלַא ירעה .לביטש-ךיק עצנַאג סָאד טליֿפעגנָא טָאה
 ;פָאק ןרעביא רעמַאה ַא טימ ןבעגעג ןעוועג םיא טלָאװ ןעמ יװ ןענַאטשעג זיא
 ןבָאה ןגיוא ענייז ןוֿפ ןוא ,טרינשרַאֿפ ןּפיל ענייז ,ןעוועג ךיילב זיא םינּפ ןייז
 .ןרערט טצײלֿפעג

 ןטיױט ַא רעביא ןענייוו וצ יו ןוט וצ רעמ ןעמ טָאה ,ןדיי ,זדנוא ייב --
 ,דמלמ לרזוע ןֿפור ףרַאדַאב ןעמ .ןוט טכער ןייז ןטיוט םעד ןעמ ףרַאדַאב לּכ -םדוק

 ,חיוול רעד וצ תונכה ןכַאמ וצ ןעמונעג ךיז טָאה ףלָאװ-השמ ןוא
 ךיז וצ ןַאשַאב ןוא ןעלעדלָאג ןעמונעג טָאה ,ןעמוקעג זיא ץנַארק סעסימ

 .רעטיוט רעד ייב רעטָאֿפ ןטימ ןבילבעג זיא לעשַאר ; היוול רעד רעביא זיב םייהַא
 .ןעמעלַא ךָאנ ןעוועג ןיוש זיא םורַא געט רָאּפ ַא ןיא
 רַאֿפ ,םיא רַאֿפ טײדַאב טָאה ַארַאס סָאװ ,טליֿפרעד לָאמַאטימ טָאה ירעה

 רעסיורג רעד ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה יז ןמזילּכ ,בוטש ןייז רַאֿפ ןוא רעדניק יד
 רַאֿפ ,רעדניק יד רַאֿפ םייה ַא ,םייה ַא ןעוועג ךיק יד זיא ,ךיק-רעלעק רעטיירב
 -עג טָאה רע סָאװ ,תויח ערעדנַא יד ןוא טניה יד רַאֿפ ,ןביוט יד רַאֿפ ,ןירעה
 יד ריא טימ קעוַא זיא סע .קידייל ןרָאװשג ךיק יד זיא ןַארַאס ןָא ,ףיוה ןיא טַאה
 ןוֿפ טָאװ סָאװ ,טייקשימייה עכעלדנעטשרַאֿפבלעז יד ,טײקמערַאװ ענעסעזעגנייא
 רַאֿפ ,עוװַאילָאכ גנוי ןשיליוּפ ןזָאלמיײה םעד רַאֿפ טלקמ-םוקמ ַא טכַאמעג ךיק רעד
 קסעתמ ךיז ןבָאה סָאװ ,טנײרֿפ סירעה ערעדנַא עלַא ןוא ינָאלַאמ רוחב ןטלַא םעד
 ןרָאװעג ךיק יד זיא ,קידייל לוטש-גיוו ןסיורג ןטימ .ןביוט ענייז םורַא ןעוועג

 רַאֿפ ןליֿפַא ,טנײרֿפ ערעייז רַאֿפ ,רעדניק יד רַאֿפ ,ןירעה רַאֿפ דמערֿפ ןוא טסוּפ
 -ֿפױא ךיז רעדייא ףיוה ןיא ןבײלברַאֿפ טלָאװעג רעכיג טציא ןבָאה סָאװ ,טניה יד

 | ,קיגייװעניא ןטלַאה |
 טניײרֿפ ןייז יו ױזַא ,רוחב ַא יו טעמּכ טריֿפעגֿפױא ךיז טָאה סָאװ ,ןילַא ירעה

 סעציילּפ ענייז ףיוא טליֿפרעד לָאמַא טימ טָאה ,טבעלעג טָאה ַארַאס תעב ,ינָאלַאמ
 ענייז רַאֿפ ןייז טזומעג טָאה רע סָאװ ,ןעמַאמ ַא ןוא ןטַאט ַא ןוֿפ טסַאל עטלּפָאט יד
 רעדניק ענייז עגונב לָאר יד ןריֿפסױא טוואורּפעג טָאה רע .רעדניק עטמותירַאֿפ
 ענייז ןוֿפ טײקטמותירַאֿפ יד ,טנָאקעג רָאנ טָאה רע סָאװ ,רעגייטש ןטסעב ןֿפױא
 ךיז ןיא ןסעגרַאֿפ טזָאלעג ,ןבעל ןייז ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ,םיא טָאה רעדניק
 ןײלַא

 זיא ןײגקעװַא ןקידגנילצולּפ סַארַאס ןוֿפ ךָארב רעד ןעוו ,געט עטשרע יד ןיא
 וצ גנוטכַא ןֿפלָאהעג םיא ןבָאה ,טֿפַאשתונכש רעד ןיא ךַאװ ןוא שירֿפ ןעוועג ךָאנ
 ץכעקעג לֿפעל ַא ןעמוקעגניײרַא ןענייז סָאװ ,סעטנכש עטוג רעדניק יד ףיוא ןבעג
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 ךָאד זיא רעטייוו .בוטש יד טמַארעגֿפױא טָאה עטרעגענ ענעגנודעג ַא ,ןכָאקוצּפָא
 ,ץנַארק סעסימ ןעוועג

 ,רעליימ עשיטייל ןדיימוצסיוא טיהעגסיוא ןעוועג ביײהנָא ןיא זיא ץנַארק סעסימ
 טַאהעג טָאה יז סָאװ ,עביל יד רעבָא ,ןירעה ףיוא ךיז ןֿפרַאװאוצנָא טשינ ךיוא
 ףיוא ןעגנואווצעגֿפױרַא ןוא ןגױצעגנײרַא טייצ רעד טימ ריא טָאה ,רעדניק יד רַאֿפ
 .רעטומ ַא ןוֿפ לָאר יד ריא

 ןעוו ,ןבעל ןגייא ריא ןיוש ןבָאה וצ ןסקַאװרעד גונעג ןעוועג זיא לעשַאר
 טּפַאלקעצ טָאה טיוט סרעטומ רעד .ןרעטלע עריא ןוֿפ קיגנעהּפָא ץנַאג ךָאנ וליֿפַא
 -סױרַא טָאה ,ךיז ןעלגיּפש ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה יז ןכלעוו ןיא ,עלעגיּפש סָאד
 עדמערֿפ ןוא ענעגייא רעכלעוו ןיא ,עגַאל רעטריגעליווירּפ רעד ןוֿפ יז ןעמונעג
 םענ ַא ךיז טָאה יז .ןגיוונייא ןייא ןיא ןטלַאהעג ,טייקנייש ריא בילוצ ,יז ןבָאה
 טלָאװעג טָאה יז .עירעטלַאהכוב ןוא עיֿפַארגָאנעטס ןרידוטש וצ סײלֿפ טימ ןוטעג
 יז טָאה ךיוא .ןבעל ןקידנעטשבלעז ַא ןבױהנָא ןוא טעברַא ןגירק רעלענש סָאװ

 ,יקטװָאדיװַאד גניווריוא ,טנײרֿפ ריא רַאֿפ סערעטניא רעמ ןזיוװעגסױרַא טציא
 "נואוו ןלייצרעד ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה סַאג עטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא עצנַאג יד סָאװ
 ןיא ןרָאװעג טכבעוועגנייא דלַאב זיא לעשַאר .ןטײקיאעֿפ-טֿפעשעג ענייז ןגעוו רעד

 ריא רעביא רעיורט םעד טליטשרַאֿפ זייווכעלסיב טָאה סָאװ ,ןבעל םענעגייא ריא
 ,טיוט סרעטומ

 טסולרַאֿפ םעד ןליֿפ וצ גנוי וצ ןעוועג זיא ,טלַא רָאי יירד דלַאב ,עלעדלָאג
 יו ןבעג הצע ןַא רעכיג ךיז ןענָאק רעטלע םעד ןיא רעדניק ,רעטומ רעד ןוֿפ
 ןוֿפ טנעמורטסניא םעד טימ רעדניק טאטשעגסיוא טָאג טָאה לּכ-םדוק ,ערעטלע
 ,ןטיונ ענייז .עלַא סיוא טליֿפ ןוא ןדייל עלַא ןיא דניק סָאד טקיטיגרַאֿפ סָאװ ,ןגיוז
 ,רעצ ןדעי ןיא טסיירט דניק סָאד טניֿפעג ןגיוז םעד ןיא

 ןגייא ריא ןיא רעטומ ריא רַאֿפ םוקמ-אלממ ַא ןענוֿפעג טָאה עלעדלָאג עניילק יד
 ,לגיוו ןיא םַאזנייא קידנגיל ,ןגיוזסיוא ןיא ןטלַאהעג סע טָאה יז סָאװ ,לרעגניֿפ
 ,סיוש סנצימיא ףיוא קידנציז רעדָא ,עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ךיז קידנליּפש רעדָא
 יולב ריא טנעלעגנָא יז טָאה ,טנעה יד ףיוא ןעמונעג ץנַארק סעסימ יז טָאה םיוק
 קידערָאנש ַא טימ ריא וצ טקוקעגֿפױרַא טָאה ,טסורב סצנַארק סעסימ ףיוא לּפעק
 דניק סָאד ךעלגעממוא ןעװעג זיא סע ,לרעגניֿפ סָאד טגָאנעג ןוא עלעכיימש
 ןוא טסורב רעד וצ טרעמַאלקעג טושּפ ךיז טָאה סע .טנעה יד ןוֿפ ןזָאלוצּפָא
 רעבָא ריא סע טָאה ייברעד .טייקכעלטרעצ ןוא עביל ןעמונעג עדנַארג טימ
 טשינ סע זיא :לּפעק ריא טגייל יז טסורב סנעמעוו ףיוא טכַאמעגסיוא טשינ
 סָאװ ,הנכש רעטשרע רעד ייב עביל טערָאנשעג יז טָאה ,ץנַארק סעסימ ןעוועג
 ןָאק יז יצ ,ןרעוו-וצ-ריואוועג ןירַא בוטש סירעה ןיא טקעמשעגניירַא רָאנ טָאה
 ,ןייז קיֿפליהַאב סעּפע טימ

 ,ןעמעלַא ןוֿפ רעמ רעטומ רעד ןוֿפ טסולרַאֿפ םעד טליֿפעג טָאה סע רעװ רָאנ
 םולש טלָאװעג טשינ טושּפ טָאה דניק סָאד .ַאשַאב עקירעי-סקעז יד ןעוועג זיא
 סָאװ ,ןענַאטשרַאֿפ טשינ טָאה יז .טיוט זיא רעטומ ריא זַא ,קנַאדעג ןטימ ןכַאמ
 ןיא רעמ טשינ ךיז טניֿפעג רעטומ יד סָאװרַאֿפ ,טסואוועג טשינ ןוא ,זיא טיוט
 -קירוצ עמַאמ יד טעװ ןעוו : ןגערֿפ ןייא ןיא ןטלַאהעג יז טָאה ביױהנָא ןיא .בוטש
 ןיוש טעװ עמַאמ יד זַא ,ןײטשרַאֿפ וצ ןבעג טנָאקעג טשינ ריא טָאה ןעמ *? ןעמוק
 ןיהואווע : סעגַארֿפ ןגערֿפ ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה יז .ןעמוקקירוצ טשינ לָאמ ןייק
 ,טגָאזעג ריא טָאה ןעמ ןעוו ןוא -- *7 ךיז יִז טניֿפעג ואוו ? ןעגנַאגעג עמַאמ יד זיא
 ,ךאלמ ַא ןרָאװעג זיא עמַאמ יד זַא ,ןירַא למיה ןיא ןעגנַאגעג זיא עמַאמ יד זַא
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 רַאֿפע .ןעמַאמ רעד ךָאנ גנַאלרַאֿפ ריא ןליטש וצ גונעג ןעוועג טשינ סָאד זיא
 ? ךאלמ ַא ןרָאװעג עמַאמ יד זיא סָאװרַאֿפ ? למיה ןיא ןעגנַאגעג עמַאמ יד זיא סָאװ
 ןוֿפ ןעמוקקירוצ עמַאמ יד טעװ ןעוו ןוא ?למיה ןיא עמַאמ יד טוט סָאװ ןוא
 -עגוצ טָאה יז .תונּתמ ןייק ,גנוליּפשרַאֿפ ןייק ןֿפלָאהעג טשינ טָאה סע *?למוה
 ןוא ייווצ יצ טונימ ַא ךיז טסיירטעג ,גָאנ ַא ןבעגעג טָאה ,*סּפַאּפ -ילַאלא יד ןעמונ
 ןליֿפַא ןעוו ,געט ךָאנ געט *! ןעמַאמ ןיימ ליוו ךיא; : ןייוועג ַא טימ סױרַא רעדיוו
 ,לביימש ריא טימ טנייוועג יז טָאה ,ןרערט טימ ןענייוו וצ ןרָאװעג דימ ןיוש זיא יז
 םערָאװ ,ןרערט יד רעדייא ןכָארבעצ ץרַאה סָאד רעמ ךָאנ טָאה לכיימש רעד ןוא ---
 םעד ןיא ןגעלעג זיא רעטומ רעד ךָאנ טֿפַאשקנעב סדניק ַא ןוֿפ רעצ רעצנַאג רעד
 -כיימש טרעהעגֿפױא ,ןענייוו טרעהעגֿפױא יז טָאה ףוס םוצ ,לכיימש ןקידתונמחר
 ןסעזעג זיא יז ןעוו ,גנילצולּפ ,ןצֿפיזּפָא טייצ-וצ-טייצ ןוֿפ טגעלֿפ יז רָאנ ,ןעל
 ץֿפיז רעד ןוא --- ,טצֿפיזעגסױרַא יז טָאה ,ןֿפָאלשעג וליֿפַא זיא יז ןעוו ,שיט םייב
 ןרעמָאי עלַא יו רעמ ןוא ןרערט עלַא יו רעמ טגָאזעגסױרַא טָאה

 סעסימ ןעוועג זיא סָאד ןוא -- ,ןקיאורַאב טנָאקעג יז טָאה עקיצנייא ןייא
 ץנַארק סעסימ סָאװ ,תונמחר סָאד ןוא עביל יד טליֿפרעד טָאה דניק סָאד ,ץנַארק
 ץנַארק סעסימ ןעוו .ריא ןוֿפ ןטסיירט ךיז טזָאלעג ןוא ,ריא רַאֿפ טגָאמרַאֿפ טָאה
 ןיא סע ןוא ,טײקמעװקַאב ןוא ור ןענוֿפעג דניק סָאד טָאה ,בוטש ןיא ןעוועג זיא
 ץנַארק סעסימ ןעגנואווצַאב טָאה סָאװ ,ןַאשַאב רעניילק רעד ןוֿפ רעצ רעד ןעוועג
 ,רעדניק יד רעביא רעטומ רעד ןוֿפ עלָאר יד ןעמענוצרעביא

 -ֿפױא ןַא יו ,ירעה ."רעדניק יד ןוֿפ רעטומ יד ןעמענוצ טשינ טסלָאז וד;
 זיא ביוט ַא "יז; ַא ןעוו .ןענַאטשרַאֿפ טוג סע טָאה ,םיאורב עקידעבעל ןוֿפ רעיצ
 קידנזָאלרעביא ,ןעמוקוצקירוצ טלעֿפרַאֿפ טָאה ןוא ןביוט טימ לקריצ ַא ןוֿפ סױרַא
 לָאמסנעד ,קַאלשנביוט ןיא ךעלעבייט עניילק עטרעדעֿפַאב טשינ ךָאנ ,עטלַא-געט
 עניילק יד טנָאקעג טָאה רע .רעטומ רעד ןוֿפ עלָאר יד ןעמענרעביא ירעה טגעלֿפ
 ןגייא ןייז טימ ייז ןעמערַאװ ןוא טסורב ןייז ףיוא ןגייל םיאורב ענעֿפלָאהַאבמוא
 ןגָארט גנוצ רעד טימ ןוא --- ןייצ יד טימ רענרעק יד ייז רַאֿפ ןעייקעצ ,בייל
 זיב ןוט סע טגעלֿפ רעטומ יד יוװ ױזַא ךעלבייט יד ןוֿפ ךעלכליימ יד ןיא זייּפש יד
 .קיגנעהּפָא-טשינ ןייז וצ ןרָאװעג ןגױצעגֿפױא ןענייז יז

 ענעגייא ענייז רַאֿפ רעטומ יד ןליּפש וצ ןעמוקעגסיוא םיא סע זיא טציא
 טעמרָאקעג טציא רע טָאה טײקטרַאצ רעקידרעטיצ רעבלעז רעד טימ .רעדניק
 ,רעדניק יד רַאֿפ טכָאקעג ןוא ירֿפ ץנַאג טרעדעֿפעג ךיז טָאה רע .עדלָאג עניילק יד
 יד ןבָאה לָאמ לֿפיװ .,ןוטעגנָא ייז ןוא רָאה יד ייז טמעקעג ,ןשַאוועג ייז טָאה רע
 יד קידנשַאװ ,ןזיוה יד רעביא ןדנוברַאֿפ ךוטרַאֿפ ַא טימ ןייטש ןעזעג םיא תונכש
 -עג הנכש ןייא טָאה לָאמ ןייא טשינ ןוא .ךעלדמעה ןוא ךעלעדיילק עשרעדניק
 : קנואוו ַא טימ רעטייווצ ַא וצ םיא ןגעוו טגָאז

 ךיז ןבעל בייוו סָאד טָאה רע גנַאל יו ,טרָאּפס ַא גנַאל ױזַא רָאנ זיא ןַאמ ַא;
 ,"ףַאלקש ַא םיא רַאֿפ ןייז וצ

 ףליה רעד וצ ןעמוקנָא טזומעג טָאה רע ,ןֿפלָאהעג טשינ ץלַא רעבָא טָאה סע
 בילוצ ,סנטשרע ,ןדיימסיוא טלָאװעג רעירֿפ סע טָאה רע סָאװ ,ץנַארק סעסימ ןוֿפ
 סע יװ ,טָאה ,ץנַארק סעסימ ,יז סָאװ ,םעד בילוצ ,סנטייווצ ןוא ,רעליימ עשיטייל
 ,ןברָאטשעג םיא זיא בייוו ןייז טניז קירוצ סעּפע ןטלַאהעג ךיז ,ןעזעגסיוא םיא טָאה
 טקיסעלכַאנרַאֿפ טָאה רע .ןבעג הצע ןייק רעמ טנָאקעג טשינ ןײלַא ךיז טָאה ירעה
 -ּמא ,הנויח בילוצ ,ןעוועג ןעגנואווצעג זיא רע ןוא ,רעדניק יד בילוצ טעברַא יד
 ןוֿפ טייו געט עצנַאג ןענוֿפעג ךיז טָאה רע .טעברַא ןייז טימ רעמ ךיז ןבעגוצ
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 ייב החונמ ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע ןוא ,ןוַאט -ןוַאד ץעגרע קידנטעברַא ,זיוה

 רעד ןיא ןיילַא ןענייז רעדניק יד זַא ,טנָאמרעד ךיז טָאה רע ןעוו ,טעברַא רעד

 ןרָאװעג דימ טייצ רעד טימ ןענייז ,ןקעמשניײרַא ןגעלֿפ סָאװ ,סעטנכש יד .םייה

 סעסימ וצ טקעריד טדנעוװעג ךיז ןוא טַאהעג טשינ הרירב רעדנַא ןייק טָאה רע

 : ץנַארק
 רעדניק יד ,ךָאד טסעז וד ?זדנוא וצ ןײרַא ָאד טשינ ךיד וטסיצ סָאװרַאֿפ ---

 / ...ךיד ןֿפרַאדַאב
 ןוא טגָאזעג ץנַארק סעסימ טָאה -- ? ריד וצ ָאד ןעיצניײרַא ךיז לָאז ךיא --

 ענייד ןוא ,םינכש יד ןגָאז ןלעװ סָאװ ןוא -- .קירוב ַא יװ ןרָאװעג טיור זיא
 ?ערעדנַא יד ןוא יקסווָאדיװַאד ,שטיוועלעומש ,טייל

 ,ןֿפרַאדַאב ייז סָאװ ,ןצימיא ןבָאה ןלָאז רעדניק יד יצ ,רעקיטכיוו זיא סָאװ ---

 ביל ךיד ןבָאה רעדניק יד זַא ,ךָאד טסייוו וד ?ןדייר ןשטנעמ סָאװ ,סָאד רעדָא

 ! ןבָאה ךיד ןליוו ןוא
 ןטלַאהעג טָאה ןוא לקניוו ַא ןיא ןסעזעג זיא סָאװ ,ינָאלַאמ טנײרֿפ רעד ןוא

 ,ןגָאװ-ןוא-דרעֿפ ןיא ריא טימ ךיז קידנליּפש ,עדלָאג עניילק יד ינק רעד ףיוא
 : סױרַא לקניוו ןייז ןוֿפ ןֿפורעגנָא ךיז טָאה

 .ןדייל רעדניק יד ןלָאז רעליימ עשיטייל בילוצ זַא ,דנַאש ַא עקַאט זיא סע --
 ?יװַא טשינ ,רעדניק יד רַאֿפ ןבעל ַא ןכַאמ זומ ירעה

 ךָאנ טָאה עמַאמ יד תעשב וליֿפַא זדנוא ףיוא ןבעגעג גנוטכַא טָאה ַארַאלק --

 טלָאװ עמַאמ עמערָא יד זַא ,סייו ךיא ---.טגָאזעג לעשַאר טָאה --- ,טבעלעג

 ,עדמערֿפ ַא רעדייא זדנוא ףיוא ןבעג גנוטכַא לָאז ַארַאלק זַא ,טלָאװעג רעסעב

 סָאװ ,םעד רעביא םָארַארַאט ַאזַא טכַאמ ןעמ סָאװרַאֿפ ,טשינ סייוו ךיא ןוא

 / .ןדייר ןשטנעמ
 ,סעקלַאיל עריא טימ עגָאלדָאּפ רעד ףיוא טליּפשעג ךיז טָאה עכלעוו ,ַאשַאב

 סעסימ וצ ןעמוקעגוצ זיא ,ךיז טלדנַאה סע סָאװ ןגעוו טסואוועג טלָאװ יז ךיילג
 ,טרָאװ ןייק ןגָאז וצ טשינ ,טָאה ןוא ריא ןבעל טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה ,ץנַארק

 ,ןגיוא עסיורג עריא טימ טקוקעגנָא יז
 ךיז טָאה לעשַאר ,טנייוועצ ךיז טָאה ץנַארק סעסימ .טקריװעג טָאה סָאד ןוא

 ןבָאה ,ןענייוו עסיורג יד זַא ,ןעזעג ןבָאה רעדניק ערענעלק יד ןעוו ןוא .טנייוועצ
 .ןענייוו ןביוהעגנָא ךיוא ייז

 זיא ירעה ןעוו ,רעדניק יז טימ ןייז גָאטיײב לָאז ַארַאלק זַא ,ןבילבעג זיא סע

 טשינ לייוורעד זיא ןיירַא בוטש ןיא ןירעה וצ ךיז ןעיצניײרַא ןגעוו .טעברַא רעד ייב
 ןגייא ריא ןריֿפ ןֿפלעה ריא טעװ רע זַא ,טגָאזעגוצ טָאה ינָאלַאמ ,ןרָאװעג טדערעג
 ףיוא טייצ רעמ ןבָאה לָאז יז ידּכ ,"רעלטסניק; רַאֿפ ןרעמיצ עטרילבעמ ןוֿפ זיוה
 .רעדניק סירעה טימ ךיז ןבעגוצּפָא

 טשרעוצ ,זייווכעלסיב ,זייווכעלסיב ,ןעמוקעגסיוא ױזַא אליממ ןיוש זיא סע רָאנ
 ץנַארק סעסימ טָאה םורַא ייווצ-ךָאװ ַא ןיא .טכענ ייווצ רעביא ,טכַאנ רעביא
 ,ץַאלּפ סַארַאס טרָאד ןעמונרַאֿפ ןוא ןיירַא בוטש ןיא ןירעה וצ ןגױצעגנײרַא ךיז
 ןגעו .ןטיונ ערעדנַא ןיא ייס ,ךיק ןיא ייס ןתובייחתה עריא טליֿפרעד טָאה יז
 עדייב ןוֿפ זיא סע רָאנ ,ןרָאװעג טדערעג טשינ ךָאנ זיא ןבָאה הנותח ךעלצעזעג
 .ןרָאװעג ןענַאטשרַאֿפ ךיז ןוֿפ םידדצ

 ןירעה רַאֿפ ןטייצ עטלַא עטוג יד טלעטשעגנייא רעדיוו דלַאב ךיז ןבָאה סע
 ןוֿפ ןעגנַאגעגמײהַא זיא ןעמ ןעוו ,גָאטימכָאנ תבש .טבעלעג טָאה ַארַאס תעשב יו
 וצ עװַאילָאכ גנוי ןשילױּפ םעד טזָאלעגרעביא רע טָאה ,טעברַא גָאט ןבלַאה ַא
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 רע טָאה ןיילַא ןוא ,ןיטנעּפרעט טימ ןענַאק יד ןוא ןטשרַאב יד ןקינייר ןוא ןשַאװ
 יד ןעזוצכרודַא ןוא ןרילָארטנָאק וצ ,קַאלשנביױוט םעד ןקיניײרוצסיױא ןעמונעג ךיז
 זיא תבש .ךָאװ עצנַאג ַא טַאהעג טשינ טייצ ןייק רע טָאה םעד רַאֿפ סָאװ ,ןביוט
 ,קַאלשנבױט ןוֿפ ןביוט יד ןזָאלסױרַא סָאד .גָאט-ןביוט רעסיורג רעד ןעוועג
 רעד טָאה תבש .תבש םוא ןעמוקעגרָאֿפ ץלַא זיא ןביוט ןּפַאכ סָאד ןוא ןציירק סָאד
 -נעילֿפ טימ טלמיוועג סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד םורַא ןוא רעביא למיה
 ןוא גנוגערֿפױא ,גנוגעווַאב ,שער טימ ןעוועג לוֿפ זיא סַאג יד ןוא -- ןביוט עקיד
 ,טגָאמרַאֿפ טָאה טנגעג יד סָאװ ,רעבָאהביל-ןביוט ליֿפ יד ןוֿפ רעדורעג

 -ןביוט יד ןיא ןרָאװעג טלמַאזעגנייא קירוצ ןענייז ןביוט יד ןעוו ,טכַאנרַאֿפ
 -סיוא ןייז ןוטעגנָא ,ןדָאבעגסיױא ךיז ,טריזַארעגּפָא ןייר ךיז ירעה טָאה ,ןקַאלש
 ,טגָארט ?סָאב גיב; רעד יו ,טוה-יברעד ַא טימ גוצנַא ןקידגָאטנוז ןטסערּפעג
 ןיא ןוטעגנָא ךיוא ,ןעמוקעגנָא זיא ינָאלַאמ ,ינָאלַאמ טניײרֿפ ןייז טרַאװעגּפָא ןוא
 עצנַאג יד ןוט וצ ךיק ןיא ןַארַאלק טזָאלעגרעביא רע טָאה טציא ."ליטס ןסיורג;
 ןייז טימ סױרַא זיא ןוא ,ןַארַאס טימ ןריֿפ ךיז טגעלֿפ רע יװ ,זיוה ןיא טעברַא
 ,וינעווע רעד ףיוא טניײרֿפ

 םעד ןיא ןײגוצנײרַא ןעוועג זיא ,ןוטעג ןבָאה דניײרֿפ יד סָאװ ,עטשרע סָאד
 ,ךיש יד ןצוּפ ןזָאל ךיז ןוא סַאג קע םייב רעצוּפ-ךיש ןשינעילַאטיא םוצ לדייב
 ךיש יד יוװ טלקניֿפעג ױזַא טשינ ןבָאה וינעווע רעצנַאג רעד ףיוא ךיש רָאּפ ןייק
 ןענייז םעד ךָאנ ,לדייב םעד ןוֿפ סױרַא ןענייז ייז ןעוו ,טײלטרָאּפס ייווצ יד ןוֿפ
 ,םענייא ךָאנ ,סּפַאנש ַא ןעמונעג ןבָאה ,ןילעק ןטעֿפ םוצ ןולַאס ןיא ןיײרַא ייז
 רוי שטָאװ ? סענזיב זיא וַאה, :טרָאװ ַא ןֿפרָאװעג ,קיטש-רעבליז ַא ןֿפרָאװעג
 -ןוא-ייוצ רעד וצ וינעוע רעטשרע רעד טימ רעטנורַא ןוא --- 7! ילעק ,ּפעטס
 זיא סע ןעוו ,רעדָא ,סוֿפוצ ןעגנַאגעג ןעמ זיא טרָאד ןוֿפ .סַאג רעטסקיצרעֿפ
 ףיוא .רעװקס-סמיַאט וצ זיב ײװמַארט-"ןוַאט-סָארק, םעד ןעמונעג ,ןעוועג טעּפש
 ייב סַאג רעד רעבירַא רעדָא ,גָאר ןֿפױא קיײטּפַא םעד רַאֿפ ,רעווקס-סמיַאט
 יהד ןשטַאװ וצ לקניוװ ַא ןיא טלעטשעגקעװַא ךיז ןעמ טָאה ,לעטָאה-רָאטסַא
 | ,"דוַארק

 עסיורג ייווצ ןעמונעגסױרַא טָאה ןעמ :ןסייהעג טָאה "דוַארק יהד ןשטַאװ;
 טרעכיוררַאֿפ ,טֿפױקעגנײא טַאהעג ךיז טָאה ןעמ סָאװ ,ןֿפױה םעד ןוֿפ ןרַאגיצ
 רענעכַארבעגרעטנוא-טשינ ַא יו טָאה סָאװ ,עסַאמ יד ןקוקכָאנ ןעמונעג ןוא ---
 -ץעגרע קידנלייא ,יעודָארב רעביא טכיל-טכַאנרַאֿפ םעד ןיא ןסָאגעג ךיז םָארטש
 ,ןגיוושעג ןעמ טָאה ןטסרעמ םוצ .ואוו טסואוועג טשינ טָאה רענייק סָאװ ,ןיהואוו
 עטריצעגסיוא ןַא ןעגנַאגעגכרודַא זיא סע ןעוו רָאנ ,טדערעגסיוא טשינ טרָאװ ןייק
 ַא ןיא ,רוזירֿפ רעטיירב רעקיד רעד ףיוא רעדעֿפ-סיורטש ןסיורג ַא טימ ױרֿפ
 ןייא טימ ןרעדנַא םוצ קנואוו 'ַא ןבעגעג טנײרֿפ ןייא טָאה ,דיילק-ּפעלש ןגנַאל
 -כרודַא זיא סע ןעוו ןוא .ןגָאז וצ טרָאװ ַא ןָא ןענַאטשרַאֿפ ךיז טָאה ןעמ ןוא -- גיוא
 / ירעה טָאה ,ץניװָארּפ רעד ןוֿפ ,קיטנָאק ,טומ ןכעלײרֿפ ַא ןיא לרָאּפ ַא ןעגנַאגעג
 ןוֿפ ןענייז ייז ,ָאי, --- ."ירוזימ ןוֿפ ןעמוק ייז ,טעוװ ַא ךַאמ , ךיא; : ןֿפורעגנָא ךיז
 | ,"ןייגליואוו ךיז ןזָאל וצ יעוודָארב ףיוא ןעמוקעג ןענייז יז .ירוזימ

 העש עבלַאה ַא רעװקס-סמיַאט ןוֿפ גָאר ןֿפױא ןענַאטשעגּפָא ןעמ זיא ױזַא
 ,"םייהַא ןייג ןלעוו רימ זַא ,ביולג ךיא; : ןֿפורעגנָא ךיז טָאה ירעה ןעוו ,העש ַא זיב
 טָאה ןעמ .טרעֿפטנעעגּפָא לקיימ לקנָא טָאה -- ,"םייהַא ןייג ןלעװו רימ ,ָאי; --
 רעד וצ יײװמַארט םעד טּפַאכעג ,גיוא ןַא טימ ןעקנואוועגרעביא רעדיוװ ךיז
 .ןעוועג טייצ זיא סע ןעוו ,סוֿפוצ ןעגנַאגעג זיא ןעמ רעדָא ,וינעווע רעטשרע
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 יקנורט ַא ןעמונעג רעדיװ ,ןולַאס סילעק ןיא טלעטשעגּפָא רעדיוװ ךיז טָאה ןעמ

 שטַאװ; -- "? ילעק ,טיַאנ-וט דוַארק גיב; : רעלָאד ןבלַאה ַא ןֿפרָאװעגוצ רעדיוו

 ןעמענ וצ ץנַארק סעסימ ךָאנ ןעגנַאגעגמײהַא זיא ןעמ ןוא --- ,"ילעק ,ּפעטס רוי

 ."וָאש; ַא וצ ךָאנרעד ,ןַארָאטסער ַא ןיא ןסע יז
 ןֿפױא ּפערק ןצרַאװש ןוֿפ דנַאב-רעיורט םעד טגָארט ירעה יװ גנַאל ױזַא

 -ייגיצ ַא טליּפש סע ואוו ,רעלעק ןשירַאגנוא סדלעֿפױנ ןיא טשינ רע טייג ,לברַא

 טגעלֿפ רע ;שַאדרַאשט ןשירַאגנוא םעד טצנַאט לרָאּפ-רעצנעט ַא ןוא עילעּפַאק-רענ

 םעד טָאטשנַא .טבעלעג טָאה בייוו ןייז ןעוו ,ץנַארק סעסימ טימ ןיהַא ןייג טֿפָא

 םעניילק םעד ןיא ץנַארק סעסימ סיוא טציא רע טמענ ,ןַארָאטסער ןשירַאגנוא

 רעד ףיא "לע; םעד רעטנוא זיא סָאװ ,ןַארָאטסער-יטעגַאּפס ןשינעילַאטיא
 רעד ןוֿפ ?סטַאש-גיב/, יד טימ ןֿפערט לָאמַא ךיז ןעמ ןָאק טרָאד .וינעווע רעטשרע
 לָאמ טֿפָא .ןַארָאטסער-יטעגַאּפס ןשינעילַאטיא םעד ןרישזעטָארּפ עכלעוו ,ײטרַאּפ

 ןעמ יו ,?ילָאּפַאענ, לייוו ,גרעבנירג שזדָאשזד ,ןילַא *סָאב גיב, רעד ןיהַא טמוק

 "עילַאטיא ןקידנעקעמש לייא ןטלגערּפעג ןוֿפ דימּת ,ןטעֿפ ,םעניילק םעד ןָא טֿפור

 רעד ןיא "סיָאב; עשינעילַאטיא יד טלַאה סָאװ ,שטנעמ רענעגייא ןַא זיא ,רענ
 : ,הלעמ

 טימ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,טייג ינָאלַאמ לקיימ טניײרֿפ רעכעלדײשּפָא-טשינ רעד
 טבעל ינָאלַאמ לקיימ ,ןבעל ןגייא ןייק טשינ טָאה ינָאלַאמ לקיימ לייוו ,ןירעה טימ

 .ןבעל סירעה טנײרֿפ ןייז טימ

 ,ירעה ייס סָאװ ,"לָאה-קיזוימ, ןיא ןעמ טייג ןַארָאטסער ןיא טײצלָאמ ןכָאנ
 ,סיוואומ עטיוט יד יװ ןרעג רעמ ץלַא ךָאנ סע ןבָאה לקיימ ייס ,ץנַארק סעסימ ייס
 ןגעװַאב ךיז סנטָאש עשינַאכעמ עטיוט טעז ןעמ רָאנ ,טשינרָאג טרעה ןעמ ואוו
 -רעֿפ רעד וצ זיב יו "לע; ןטימ רעטנורַא טייוו ױזַא וליֿפַא ךיז ןעמ טזָאל לָאמַא
 ,"וָאׂש; רעשידיי ַא וצ טנײרֿפ ענייז טימ ירעה וליֿפַא טמענ לָאמ לייט .סַאג רעטנעצ

 ַא ןעז יעװדָארב ףיוא טייג ןעמ רעדָא .ירעיוב רעד ףיוא רעדָא טירטס דנערג ףיוא
 ,רעלטסניק עמערָא עריא ןוֿפ םענייא ןוֿפ ןטעליב טגירק ץנַארק סעסימ ןעוו ,וָאש;,

 סעסימ ןיוש ייז ןעניֿפעג ,יעװדָארב ןוֿפ קירוצ ןעמוק לקיימ ןוא ירעה ןעוו
 ,םייה רעד ןיא ָאטשינ ןיוש זיא לעשַאר .ייז ףיוא קידנטרַאװ ,ןוטעגנָא ץנַארק
 ןיוש ןבָאה ,עדלָאג ןוא ַאשַאב ,רעדניק ערעגניי יד .ןגניווריוא טימ קעוװַא זיא יז
 ,עװַאילָאכ .ןעגנערב טעװ ַאּפַאּפ סָאװ ,"סּפַאּפילַאל ,, ףיוא ןטרַאװ ןוא ןסעגעגּפָא
 זיוה ןיא רעביא טביילב ןוא "הבוט; יד טנװָא תבש ןדעי טוט ,רעֿפלעה סירעה
 ןביוט יד רעביא טשינ טזָאל ירעה םירָאװ ,ןביוט יד ףיוא גיוא ןַא ןטלַאה וצ
 עװַאילָאכ סָאװ ,ןביוט יד בילוצ זיא סָאד יו ױזַא ןוא ,ןײלַא טונימ ןייא ןייק ףיוא
 טכַאנוצ-תבש םעד קעװַא רע טקנעש ,ירעה יװ ייז ןיא טבילרַאֿפ ױזַא טקנוּפ זיא
 יד ףיוא גיוא ןַא טלַאה רע יו ױזַא ןוא ;בוטש ןיא ןירעה ייב ןבײלברַאֿפ וצ
 רעד ףיוא ייז רַאֿפ טליּפש ,רעדניק יד ףיוא קוק ַא ךיוא ןיוש רע טּפַאכ ,ןביוט
 "סיָאב; יד טימ ןייג וצ טייהנגעלעג יד ץנַארק סעסימ טיג סָאד ןוא -- ,עקינָאמרַאה
 .ןעגנערברַאֿפ

 דלַאב .רעטעג יד ןוֿפ האנק יד טשינ ןעוו ,ןייֿפ ןוא טוג ןעוועג ץלַא טלָאװ
 ,עמערָא ייווצ ןשיווצ ערעֿפַא רעניילק רעד ןיא טשימעגניירַא ךיז רעטעג יד ןבָאה
 סַאג רעטסקיצרָעֿפ-ןוא-טכַא רעד ףיוא לזייה ןדיײשַאב- ַא ןיא ןשטנעמ עמַאזנייא
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 "ןוא-טכַא יד זיא דלַאב .תיב-םולש םעד טרעטשעצ ןבָאה ןוא --- ןטעהנַאמ ןיא
 עלַא סָאװ ,לסעק ןקידוז ,ןסייה ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ סַָאג עטסקיצרעֿפ
 האנש ןוא האנק ןוֿפ ץכעקעג ןקימס רעייז טכָאקעג םיא ןיא ןבָאה םינָאלווייט
 ןסירג וצ טרעהעגֿפױא ןבָאה ךיילגוצ טסירק ןוא דיי ,ןשטנעמ יד ןטֿפיגרַאֿפ וצ
 ןַא טנָאקעג ךיז טָאה ירעה ,אלימ .ץנַארק סעסימ רעדָא ןירעה ןענעק וצ רעדָא
 -ַאב ןעמ טָאה לסיבַא ןוא םיא רַאֿפ טַאהעג ארומ ןעמ טָאה לסיבַא :ןבעג הצע
 .עיצקעטָארּפ ךָאנ ינַאמַאט וצ ןעמוקנָא טֿפרַאדַאב .טָאה ןעמ ןעוו ,הבוט ןייז טֿפרַאד
 -- ּפָאק סצנַארק סעסימ ףיוא ןרָאװעג ןסָאגעגסיױא זיא סעּכ רעצנַאג רעד רעבָא
 -סנַאמ ַא ןָאק סָאװ םירָאװ ,קידלוש טשינ זיא רע; : טסירק ןוֿפ ייס ,דיי ןוֿפ ייס
 ץלַא זיא סָאד ?ןײלַא רעדניק יירד טימ רעביא טביילב רע ןעוו ,ןָאט ןיושרעּפ
 ?ּפָאק ריא

 ,ךעבענ ,לָאז ענעי זַא ,טרַאװעגסיױא רָאנ ךָאד טָאה יז ! יז טייג טָא ,טעז טַאנ;
 ,"טרָא ריא ןעמענרַאֿפ ןענָאק לָאז יז ןוא ןברַאטש

 בוטש ןיא םיא וצ ךיז ןגיוצעגנײרַא גָאט ןלעה ןטימ ןיא ,ךיז ןגיוצעגניײרַא;
 ןעוו ,יקסווָאדיװַאד הרובד וצ טגָאזעג בייוו סרעילומ םעד ינָאט טָאה --- "ןיירַא
 ןכעטש וצ ױזַא; -- .ןיירַא םָארק ןיא ןעמוקעגניירַא זיא עקרענעילַאטיא יד
 "ףעשעג טשינ לָאמניײק סָאד טלָאװ ,ןקילָאטַאק ,זדנוא ייב .ןגיוא יד ןשטנעמ

 זיא רע ?דיי ַא ןעד זיא רע ?ןעשעג ָאי ןעד סע טלָאװ ,ןדִיי ,זדנוא ייב ןוא;
 .ףירענייגיצ ַא -- יז ןוא העטָאט ַא

 רעד ןוֿפ סָאג רעד ןוֿפ רעבירַא טֿפור ,בייוו סעשטיוועלעומש ,לדניה-היח ןוא
 :ןדער רעבייוו יד סָאװ ןגעוו טסואוועג ןעוועג טלָאװ יז ךיילג ,םָארק-ןקישט

 -- רענעברָאטשעג רעד רעביא טמירַאװעגנָא טשינ ךָאנ ךיז טָאה דרע יד;
 ."טרָא ריא ןעמונרַאֿפ ןיוש טָאה יז ןוא

 -השמ רעביאנגעק ךיז טניֿפעג םָארק-ןקישט ערשּכ ןייז סָאװ ,שטיוועלעומש
 "וצ ןטימ סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןא:טכַא רעד ףיוא טסואווַאב זיא ,םָארק סֿפלָאװ
 ןטימ ןשטיוועלעומש טשינ לָאמ ןייק עקַאט טעז ןעמ ,?עקלעמרַאי ר"מ? ןעמָאנ
 -ײשרַאֿפ טָאה רע .עקלעמרַאי ַא ּפָאק ןֿפױא רע טגָארט קידנעטש .,ּפָאק ןזיולב
 ,עקלעמרַאי ערעדנוזַאב ַא רענייז עיצקנוֿפ רעדעי רַאֿפ ,סעקלעמרַאי יילרענעד
 רֶע טלדנַאה ,סנטשרע .סעיצקנוֿפ ײלרענעדײשרַאֿפ טָאה שטיוועלעומש ר"מ ןוא
 םעניילק םענעגייא ןייז רע טָאה םָארק ןייז רעטניה רעמיצ ַא ןיא ,תוֿפוע ערשּכ טימ
 ןוא טנַאה רעד ןיא ףלח ַא טימ טייטש טחוש רעטרעדעֿפַאב ַא ואוו ,זיוה-טכעש
 ,ּפָא יז ןקילֿפ ןעױרֿפ עמערָא ןוא -- ןעלסעק-טולב רעביא תוֿפוע יד טעליוק
 ןוא םָארק ןיא טייטש ,עקלעמרַאי רעטיירב ,רעסיורג ַא ןיא ,ןיילַא שטיוועלעומש

 ןטלעז רעייז ,ןענַארָאטסער ןוא םיבצק רַאֿפ תוֿפוע ענעטכָאשעג יד טֿפױקרַאֿפ
 זיא םָארק יד .הבוט ַא הנוק םעד רע טוט ,םידחַאל טֿפױקרַאֿפ רע ןעוו .םידחַאל
 ,טכַאנייב ןָא יז ןגָארט רענעגעוו יד סָאװ ,תוֿפוע עקידעבעל ןגייטש טימ טלעטשַאב

 ןעגנעה רעטצנעֿפ עטּפעלקַאב ןרעדעֿפ טימ ,עטבױטשרַאֿפ ,עקיצומש יד ןיא
 ,שידיי ןטזײרגרַאֿפ ַא ןיא יו שילגנע ןטזײרגרַאֿפ ַא ןיא ןבירשעג ,תועדומ סױרַא
 עקידהנומשילֿפכ עסיורג טימ ייז ןוֿפ סױרַא טניש רשכ טרָאװ סָאד סָאװ
 ,םינמאנ ןוא םיחיגשמ ןוֿפ תומיתח ,ןטֿפירשרעטנוא טימ טקיטסעֿפַאב ןוא ,תויתוא
 ןירדהמ רַאֿפ רשּכ ןענייז ,סיעלּפ םעד ןיא טֿפױקרַאֿפ ןרעוו סָאװ ,סנקישט? יד זַא
 עכלעוו ,םינבר ןוֿפ החגשה רעד רעטנוא טעליוקעג ןרעוװ ייז ;ןירדהמה ןמ
 ןענייז תועדומ עכלעזַא טימ ".ווזַאא ,םיטחוש יד ןוֿפ םיֿפלח יד קדוב ןענייז
 ,םָארק ןוֿפ טנעוו יד טּפעלקַאב ךיוא

199 



 טקוק עטַאװ יד סָאװ ,ןטֿפַאק םענעטַאװ ,ןקיצנַאלג ַא ןיא ,ןיילַא שטיוועלעומש
 ןטקעלֿפַאב םעד רעטניה טייטש ,םיא ןיא רעכעל ענעבירעגסיוא יד ןוֿפ סױרַא
 ַא ףיוא ענעֿפרָאװעגנָא ,תוֿפוע עטקילֿפעגּפָא ןסיוטש טֿפױקרַאֿפ ןוא שיט-םָארק
 ָאד ףלח ַא ,ריּפַאּפ טקעלֿפַאב טגיל ,תוֿפוע יד ןשיװצ ,שיט ןֿפױא .גָאװ רעסיורג
 טרעגלַאװ ןעלוװָאט עטקילֿפעגּפָא טימ שמוח ַא רעדָא רודיס ַא ךיוא ,טרָאד ןוא
 טָאה רע ןעוו ,גָאטײב םעד רעביא לָאמַא טלמירד שטיוועלעומש סָאװ ,םורָא ךיז
 "עוו יד ןוֿפ תוֿפוע יד ןעמענוצּפָארַא טעברַא ןייז םירָאװ ,ןוט וצ סָאװ טשינרָאג
 רערשּכ רעד ןיא .סגָאטרַאֿפ רָאֿפ טמוק ,ןסיורד ןוֿפ ייז ןעגנערב סָאװ ,רענעג
 ַא ּפָאק ןקיד ,ןקידנור ,ןטיירב ןייז רעביא שטיוועלעומש טגָארט םָארק-ןקישט
 רָאה עצרַאװש סעלדוק עסיורג ענייז טעמּכ טקעדרַאֿפ סָאװ ,עקלעמרַאי עשינבר
 םורַא ןעלגניר סָאװ ,תואיּפ ןוא דרָאב עטרעדעֿפַאב יד רעביא רָאנ טזָאל ןוא
 ןקַאב עקיטכעמ ענייז

 רע טָאה ,טלעג-הריד לקנָא ןרַאֿפ ןענָאמניײא טייג שטיוועלעומש לסָאי ןעוו
 טגָארט רע .טסירק ַא זיא ןכש רעד ןעוו טּפיוהרעד ,עקלעמרַאי רעדנַא ןַא םעד רַאֿפ
 יד יו ןיילק ױזַא עקלעמרַאי ַא ּפָאק ןטרעביושעצ ןטיירב ןייז רעביא לָאמסנעד
 סָאװ ,עקלעמרַאי ַא ,לרעלעט-טָאּפמָאק ַא יו רעדָא ,גָאט ןטשרע ריא ןיא הנבל
 יז יו ןָא םיוק טעז ןעמ ןוא רָאה עצרַאװש סעלדוק יד ןשיווצ ןרױלרַאֿפ טרעוו
 לָאמ ןייק תמחמ ,עקלעמרַאי ַא טרָאֿפ רעבָא זיא סע ,ּפָאק ץיּפש םעד טקעדרַאֿפ
 ,עקלעמרַאי ַא ןָא ןשטיוועלעומש טשינ ןעמ טעז

 -עג טשינ טלָאװ םלוע-לשיונובר רעד זַא ,עודיו-יולג זיא סע יװ ױזַא ןוא
 רַאֿפ ןגָארט טשינ ,הלילחו-סח ,לָאז שטיוועלעומש ןעוו ,טלעוו ןייז ןריֿפ טנָאק
 ךיז ייב םלוע-לשדונובר ןצנַאג םעד ,ןכב ,שטיוועלעומש טלַאה ,עקלעמרַאי יד םיא
 יו סע זיא -- 7! לָאצַאד ןוא -- עקלעמרַאי יד ריד רַאֿפ גָארט ךיא; ,ענעשעק ןיא
 רעביא זָאל ערעדנַא סָאדלַא; -- .םלוע-לשיונובר םוצ טגָאזעג ןעוועג טלָאװ רע
 -ֿפיױא רעד ןייז וצ טכער סָאד רַאֿפרעד ךיז טמענ שטיוועלעומש ןוא 7! רימ וצ
 -רַאֿפ סטָאג זיא רע .סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ןיא טייקשידיי רעביא רעעז
 רעד ןיא רעזייה-טנעמענעט סגרעברעבליז לקנָא "טשזדענעמ/, רע יוװ ןוא ,רעגרָאז
 ,םינינע סטָאג ךיוא רע "טשזדענעמ; ױזַא ,סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא

 שטָאכ ,לוש עשידיי ןייק טשינ ךָאנ טגָאמרַאֿפ סַאג עטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא יד
 םערָאװ ,ןבעל סָאד יו לוש ַא ןיא ךיז טקיטיינ ,עקלעמרַאי ר,מ רעדָא ,שטיוועלעומש
 ,ןוַאט-ןוָאד ץעגרע לבר ַא וצ תוֿפוע ענייז רעביא רשכה ַא טימ ןעמוקנָא זומ רע
 יד םיא וצ ןעגנערב לָאז ןעמ זַא ,טגנַאלרַאֿפ רע -- ,תורצ ןָא טוט סָאװ ,לבר ַא
 -רעד ,זיוה-טכעש סעשטיוועלעומש ןיא ּפָארַא טלַאֿפ רע רעדָא ,ןייז ,וצ קדוב םיֿפלח
 ןכָאנ טרילָארטנָאק ןוא ,טנַאה רעד ןוֿפ טנערב הרוחס יד ןעוו ,טייצ-רעמוז טּפיױה
 הרוחס ךס ַא טכַאמעג ףירט לָאמַא ןיוש טָאה רע ; רעניה יד ןוֿפ הקידב יד טחוש
 ןבָאה וצ שטיוועלעומש רַאֿפרעד טמולח .קוזיה סיורג ןשטיוועלעומש ןוטעגנָא ןוא
 םענעגייא ןייז ןוא בר םענעגייא ןייז ןבָאה ןענָאק טעװ רע ואוו ,לוש ענעגייא ןַא
 -כרודַא סָאד טייצ רעד טימ טֿפָאה רע .לדנַאה-ןקישט ןרשּכ ןייז רעביא חיגשמ

 סע טָאה לקנָא רעד סָאװ ,קנַאב רעד ןיא האוולה ַא ןוֿפ ףליה רעד טימ ןריֿפוצ |
 ,ךריק עשינַארעטול עניילק יד ןֿפױקוצּפָא זיא ןַאלּפ ןייז .טגָאזעגוצ טַאהעג םיא
 יד לייוו ,טרעגנוה רעריא רָאטסַאּפ רעד :קנַאב רעד ייב טנוּכשמרַאֿפ זיא סָאװ
 רעד ןוֿפ ןגױצעגסױרַא ךיז טָאה ,רעניואוונייא עשידעווש ןוא עשישטייד ,עדַאטס
 רעדייא .ןגױצעגנײרַא ךיז ןדיי ןוא ןקילָאטַאק ןבָאה טרָא רעייז ףיוא ןוא ,טנגעג
 םיללּפתמ עקיטיינ יד ןעמענוצנעמַאזוצ ןעגנילעג ןשטיוועלעומש טעװ סע רעבָא
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 טנגעג רעד ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב עשידיי יד לייוורעד רע טגרָאזַאב ,לוש רעד רַאֿפ
 ןעמ ןכלעוו טימ ,ןינמ ןגרַאק ַא טימ ךיז רע טנגונַאב רָאי ץנַאג ַא .טייקשידיי טימ
 טגניד רעבָא םיארונ-םימי יד ףיוא .זיוה טַאװירּפ ַא ןיא תבש ַא לָאמַא טנוװַאד
 ,ויגעווע רעטשרע רעד ףיוא לוש-ץנַאט ַא ןוֿפ לָאז ןסיורג ַא ּפָא שטיוועלעומש
 טֿפױקרַאֿפ ןוא הרוּת-רֿפס ַא ןיירַא טלעטש ,ןוַאט:-ןוַאד ןוֿפ ןזח ַא ּפָארַא טגנערב

 ,רוּפיּכ םוי ןוא הנשה-שאר רַאֿפ סרעניואוונייא עשידיי יד ןשיווצ ןטעליב |

 ןדעי טֿפױקעג טָאה קָאטשנירג ירעה ,ןענעװַאד טשינ רעדָא ,ןענעװַאד ָאי
 ."סיעדילָאה; יד רַאֿפ טעליב ַא רָאי

 .עכעלדנעטשרַאֿפ ַא ןוא עטושּפ ַא ןעוועג זיא טָאג ןייז וצ גנואיצַאב סירעה
 טלָאװ ,טָאג ןייז רַאֿפ וואורּפ ַא ףיוא ןייטש וצ ןעמוקעגסיוא םיא טלָאװ סע ןעוו
 ןוא ןרעטלע ענייז יו ךעלדנעטשרַאֿפבלעז ױזַא וואורּפ םעד ןטלַאהעגסיוא רע
 ,הלילח ,רעדייא ,ןבעל ןייז טימ טלָאצַאב שינעלקנעווק ןָא טלָאװ רע .ןרעטלע-רוא
 םוצ ןתובייחתה ענייז טקידנעעג רע טָאה םעד טימ ןוא .הנומא ןייז ןרעדנע וצ

 ךיד ךיא לעװ ,טשינ ךימ עּפעשט וד .ורוצ זָאל עקירעביא סָאדלַא .טָאג ןשידיי
 .ןעּפעשט טשינ

 ןבָאה סע .רָאי ץנַאג ַא ןוֿפ געט עלַא רַאֿפ ןעוועג טוג רָאנ רעבָא זיא סָאד

 טֿפרַאדַאב טָאה ןעמ ןעו ,טכַאמעג ךיז טָאה סע .ןסיזירק טכַאמעג רעבָא ךיז
 ןוֿפ *ינרױטַא טקירטסיד; םעד ןוֿפ סיֿפָא ןיא ךיז ןדלעמ ןוא טרָאּפַאר ַא ןבעגּפָא
 ,טָאג ןשידיי

 שינעעשעג עכעלנייוועגרעסיוא ןַא טכַאמעג ךיז טָאה סע ןעוו ,ןעוועג זיא סָאד
 םוצ ןעמוקנָא טזומעג טָאה ןעמ ואוו ,עגַאל ַא ןיא ןרָאװעג טלעטשעג זיא ןעמ ןוא
 -םיארונ:םימי רעדָא החּפשמ רעד ןיא טיוט ןוֿפ לַאֿפ ןיא ,לשמל יװ ,טָאג ןשידיי
 ,טייצ

 ןיא געט-סיזירק ןעוועג ןענייז ,רוּפיּכ םוי טשרקיע רעד ,םיארונ:םימי יד
 טלָאװ "סָאב-גיב, רעד יוװ ליֿפעג סָאד טַאהעג לָאמסנעד טָאה רע .ןבעל סירעה

 טשינ רעדָא ,טנװַאדעג ָאי יצ --- ,רַאֿפרעד .ןעוואי ךיז זומ ןעמ ןוא ןֿפורעג םיא
 ןעמוקעג זיא ,טֿפױקעג רע טָאה לוש סעשטיוועלעומש ןיא טעליב ַא -- ,טנוװַאדעג
 ךיז טײרדעגמורָא ןוא רוּפיּכ-םוי ןוֿפ גָאט-סיזירק םעד ןיא ייווצ רעדָא לָאמ ןייא
 ַא ןבעגעג ,קינייװעניא טקעמשעגניײרַא ,"םיללּפתמ, ערעדנַא טימ לַאז-ץנַאט ןרַאֿפ

 םיא טָאה דיי ַא :טכיל ענעדנוצעגנָא יד ןוא םיתילט עסייוו רָאּפ יד ףיוא קילב
 רע טָאה לָאמַא .תילט ַא ןֿפרָאװעגוצ םיא ,ןײרַא טנַאה ןיא רוזחמ ַא טקעטשעג
 ךיז טיירדעג ןוא ןסיורד ןעגנַאגעגסױרַא זיא ,לייו ַא ףיוא תילט םעד ןוטעגנָא
 ,לַאז םעד רַאֿפ סַאג ןיא

 טשינרָאג טָאה ירעה ןוא ,םיארונ'םימי יד ןעגנַאגעגכרודַא ןענייז לָאמ סָאד
 ןעמָארק עשידיי יד זַא ,טקרעמַאב טשינ טָאה רע ןענַאװ זיב ,ןוֿפרעד טסואוועג
 טשינ םיא טָאה שטיוועלעומש .לַאז-ץנַאט םוצ ןעייג ןדיי יד ןוא ןסָאלשעגוצ ןענייז
 ,לוש ןיא טעליב ןייק רָאי סָאד טֿפױקרַאֿפ

 ,ןזײװאוצסױרַא ץלָאטש וצ ןעוועג .ןגיוושעג ןוא ןּפיל יד ןסיבעג טָאה ירעה
 -עגניירַא זיא .ןזיװעגסױרַא ךָאד ףֹוס םוצ רעבָא סע טָאה רע .םיא טרַא סע זַא
 : טגָאזעג ןוא ןיירַא םָארק ןיא ןֿפלָאװ-השמ וצ רוּפיּכ-םוי ברע רַאֿפ גָאט ַא ןעמוק

 /?דיי ןייק טשינ ןיב ךיא ,רעמ רעד זיא סָאװ --

 ,ןענַאטשרַאֿפ טשינ טָאה ףלָאװ-השמ
 ?ירעה ,זיא סָאװ ---
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 -רַאֿפ טשינ רימ ןעמ טָאה סָאװרַאֿפ .זיא סע סָאװ ,טסייוו ריא ? זיא סָאװ --
 ?"סיווריוס ילָאה; יד רַאֿפ טעקיט ןייק טֿפױק

 שטיוועלעומש .ירעה ,סע טסייוו וד ,ןוט וצ טימרעד טשינרָאג בָאה ךיא --
 | .םעד טימ ךיז טמענרַאֿפ

 ןוֿפ ןגָאז םיא טנָאק ריא .ךַאז סעשטיוועלעומש זיא סָאד זַא ,סייוו ךיא --
 ,ןוט וצ בָאה ךיא סָאװ ,ןסיוו ךיוא לעװ ךיא זַא ,ןגעוו טעניימ

 טָאה ןעמ סָאװ ,טסירדרַאֿפ ןירעה זַא ,ןרָאװעג-ריואוועג זיא שטיוועלעומש ןעוו
 "רעד ךיז רע טָאה ,םיאיונ-םימי יד רַאֿפ טעליב-לוש ןייק ןטָאבעגנָא טשינ םיא
 טָאה רע ןעוו ,הבוט סירעה טֿפרַאדַאב טֿפָא רעייז טָאה שטיוועלעומש .ןקָארש
 -רַאֿפ טָאה סָאװ ,טָאטש ןוֿפ טנעמטרַאּפעד-טנוזעג ןטימ סיוטשנעמאזוצ ַא טַאהעג
 ,זיוהטכעש ןרעלוגער ַא ןיא תוֿפוע ענייז ןטכעש לָאז שטיוועלעומש זַא ,טגנַאל
 ןייז טימ םענייאניא ,ירעה םיא טָאה טציא זיב .םייח רעד ןיא ךיז ייב טשינ
 ,טנעמטרַאּפעד-טנוזעג םעד ןגעק ?עיצקעטָארּפ, ןבעגעג ,ינָאלַאמ טנײרֿפ

 ןעמוקעג זיא רע .ןעגנַאגעג טייוו וצ זיא רע זַא ,ןעזעגנייא טָאה שטיוועלעומש
 רעטנוא ןוֿפ ןענורעג ןבָאה ןטסגנַא -- ,רעטציװשרַאֿפ ַא ,ןירעה וצ ןֿפױלוצרעבירַא
 -גטעב-הליחמ ַא טימ טגָאזעג ןוא -- ,םינּפ םענעסקַאװַאב ןייז רעביא לּפַאק ןייז
 : לכיימש ןקיד

 רעד וצ ןעמוק טסליוו וד זַא ,טגָאזעג רימ טָאה ףלָאװ-השמ ,ירעה ,רעה ---
 .רוּפיּכ -םוי סיווריוס

 ? דיי ןייק טשינ ןיב ךיא ,וטסניימ סָאװ -- ,טגָאזעג ירעה טָאה -- ! רוש ---
 ,טשינרעטיצ ןייא ןיא טלמַאטשעג שטיוועלעומש טָאה -- ,רוש ,רוש ,רוש ---

 ... טניימעג רָאנ בָאה ךיא --
 רימ טֿפלעה עטנכש עטוג ַא סָאװ רַאֿפרעד ? סָאװ ,טניימעג וטסָאה סָאװ ---

 | ?טניימעג וטסָאה סָאװ ?רעדניק יד טימ סױרַא
 -רָאג בָאה ךיא ,ךיד רעכיזרַאֿפ ךיא .ירעה ,טניימעג טשינרָאג בָאה ךיא --

 ,טניימעג טשינ
 לעװ ךיא ,ןיַאמ רעווענ ? טעקיט ןייק טכַארבעג טשינ רימ וטסָאה סָאװרַאֿפ --

 שזדָאשזד רעד .טנוװַאד שזדָאשזד רעד ואוו ,עגָאגַאניס רעסיורג רעד ןיא ןייג ןיוש
 ,ןזייוו ריד לעוװ ךיא .וינעווע רעטֿפניֿפ רעד ףיוא לוש רעד ןיא ןריֿפנײרַא ךימ טעוו
 ןיוש ךיא לעוװ ,טניימעג טסָאה וד סָאװ ,םעד רַאֿפ ןוא .וד יו דיי ַאזַא ןיב ךיא זַא
 | ,ןלָאצַאב וצ ריד יװ ןסיוו

 ,ןַארַאס רַאֿפ רעיערּפ ןלעיצעּפס ַא ןגָאז ןלעװ רימ .זדנוא וצ םוק ,ירעה ---
 רדנמ טסעװ וד .ןזח ןטימ ןסקיֿפ סע לעװ ךיא ,ןעז טסעוװ .רעדניק יד גנערב
 .עגָאגַאניס רעיינ רעד רַאֿפ רעלָאד ףניֿפ ןייז

 רעד ןעוו ,עגָאגַאניס רעיינ רעד רַאֿפ רעלָאד ןעצ ןבעג ךייא לעוװ ךיא ---
 .ןַארַאס רַאֿפ רעיערּפ ןלעיצעּפס ַא ןגָאז טעוװ ןזח

 ! טכַאמעגּפָא ,טיַארלָא ---
 ענייש ןיא ייז ןוטעגנָא ,רעדניק יד ןשַאװעגּפָא ץנַארק סעסימ טָאה רוּפיּכ-םוי

 .ךעלּפעצ יד ןיא רעדנעב עסייוו ןדנוברַאֿפ ,רָאה .יד ייז טמעקרַאֿפ ,ךעלדיילק עיינ
 -עג םיא טָאה ינָאלַאמ ,גוצנַא ןטסעב ןייז ןיא טצוּפעגסיױא ךיז טָאה ירעה

 ןעוו ,טגָארט *סָאב גיב, רעד יו ױזַא ץַאל ןיא ןגָארט וצ למילב סייוו ַא טכַארב
 ,וינעווע רעטֿפניֿפ רעד ףיוא לּפמעט ןיא טייג רע
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17 
 "עג טָאה ןעמ .ןעור טנָאקעג טשינ ץלַא טָאה סַאג עטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא יד

 ,בוטש סירעה ןוֿפ ץנַארק סעסימ ןבײרטרַאֿפ וצ ױזַא יו םינֿפוא ןוא ןעלטימ טכוז
 .ַארַאס רענעברָאטשעג רעד ןוֿפ ץַאלּפ םעד ןעמענרַאֿפ .טשינ לָאז יז זַא

 טניואוועג טָאה עכלעוו ,רעטומ עטלַא ןַא םייה רעד ןיא טַאהעג ךָאנ טָאה ירעה
 הנשה-שאר ןדעי רַאֿפ ,לטעטש ןיא ןבילבעגרעביא זיא סָאװ ,ןוז ןרעטלע ןַא ייב
 טימ םענייאניא ,ןקיש ריא ןוא רעטומ רעד ןָא ןענָאמרעד ךיז ירעה טגעלֿפ
 -עגֿפױא ןַא טלעטשעגרָאֿפ טָאה סָאװ ,עטרַאק-הבוט-הנשל ַא ,רעלָאד עכעלטע
 טזָאלב סָאװ ,ןדיי ַא טימ ,לוש ַא ןיא רעמעלעב ַא טימ עניב-רוטַאינימ עטלעטש
 ,עקירעמַא ןייק טמיווש סָאװ ,ףיש ענעטכױלַאב ַא רעדָא ,רֿפוש

 ןיא ץעגרע רעטסעווש ַא :החּפשמ טַאהעג ךיוא רע טָאה ,עקירעמַא ןיא ָאד
 ןרעה טלָאװעג טשינ טָאה סָאװ ,ןדיי ןעמורֿפ ןרעטלע ןַא ,רעטעֿפ ַא ,טוַאס רעד
 טימ זַא ,טסואוועג טָאה החּפשמ יד ,החּפשמ ערעדנַא ךָאנ ןוא ,םיא ןוֿפ ןסיוו ןוא
 -לַא רעד ןבירשעג ייז ןבָאה ,ןירעה ייב ןלעוּפ טשינרָאג ייז ןלעװ דייר ערעייז
 רעדניק יד ןוא עיוג ַא טימ ןבָאה-הנותח ךיז טביילק ירעה זַא ,םײהַא ןעמַאמ רעט
 ןיא ףלָאװ-השמ זיא םורַא ןכָאװ רָאּפ ַא ןיא .שייוג ןרעוו ןגױצעגֿפױא ןלעוו
 ,ןסיורד ןיא ןֿפורעגסױרַא םיא טָאה ןוא ןירעה וצ ןעמוקעגניירַא טנװָא ןַא

 רענייק זַא ,ליוו ךיא סָאװ ,ירעה ,ריד טימ ןדייר וצ סָאװ סעּפע בָאה ךיא --
 רעקיטכיוו ַא רעייז זיא סע .רעדניק ענייד טשינ וליֿפַא ,ןסיוו טשינ ןוֿפרעד לָאז
 .ןינע

 .יירעה טגערֿפ --- ?זיא סָאװ --
 ,םייה רעטלַא רעד ןוֿפ ווירב ַא ןעמוקַאב בָאה ךיא --
 ? םייה רעטלַא רעד ןוֿפ --
 -רָאֿפ ווירב םעד ריד רַאֿפ לָאז ךיא זַא ,ליוװ יז .ןעמַאמ ןייד ןוֿפ ,ָאי --

 ,רָאטס יד ןכַאמרַאֿפ לעװ ךיא ןעוו ,רעטעּפש רימ וצ רעבירַא םוק .ןענעייל
 ? יז טביירש סָאװ ---
 | | .ןרעה טסעוו --
 ףיוא ןסעזעג ירעה זיא ,םָארק יד טכַאמרַאֿפ טָאה ףלָאװ-השמ ןעוו ,רעטעּפש

 שיט-םָארק םעד רעטניה ןוֿפ טָאה ,ןלירב יד ןיא ,ףלָאװ-השמ ןוא רעקוצ קַאז ַא
 טשטניװ עמַאמ יד יו םעד ךָאנ .ווירב סעמַאמ רעד םיא רַאֿפ טנעײלעגרָאֿפ
 ,תובוט תורושב ןוא סטוג סָאדלַא ךעלקינייא יד ןוֿפ ןוא ןוז ריא ןוֿפ ןרעה וצ ךיז
 ,הרושב-בויא רעד ןגעוװ ןסיוו םיא יז טזָאל ,ץרַאה ריא ןעײרֿפרעד ןלָאז סָאװ
 ,ןרעיוא עטלַא עריא וצ ןעמוקעגנָא זיא סָאװ

 וצ זיא דניוו ןוא ייוו ןוא ,גָאט ןלעה ןטימ ןיא ןֿפָארטעג ךימ טָאה ךָארב ַא;
 עטַאט רעד יװ ,טבעלרעד ןעוועג טשינ סָאד ךיא טלָאװ יַאוולה .ןרָאי עטלַא עניימ
 -רעד טשינ סייוו עטַאט רעד זַא ,טסניימ וד ביוא רָאנ .טבעלרעד טשינ סע טָאה
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 -עגנָא םיא בָאה ןוא רבק ןייז ףיוא ןעגנַאגעג ןיב ךיא זַא ,ןייז ןסיוו וטסלָאז ,ןוֿפ

 ַא סעּפע טימ ןבָאה הנותח לי ,דוד ןב לשרעה ,ןוז ןייז זַא ,הרושב יד טגָאז

 ,עמַאמ ַא רַאֿפ עסקיש ַא ,ךעבענ ,םימותי עכעלקילגמוא ענייז ןעגנערב ןוא עיוג

 ןסיוו וטסלָאז טציא ןוא .טבעלרעד סע בָאה ךיא סָאװ ,רימ וצ זיא דניו ןוא ייוו

 ןייז ןיא ור ןייק רעמ טשינ טָאה ,םולשה-וילע ,עטַאט ןייד זַא ,ןוז ןיימ ,ןייז
 טנייוו ןוא ,םולח ןיא רימ וצ טכַאנ עלַא טמוק רע ,ןעורנייא טשינ ןָאק רע .רבק

 רעדייא ןזָאלרעד טשינ סע לָאז ןעמ ןוא ןטלעוו ןסיירנייא לָאז ןעמ זַא ,ךיז טעב ןוא
 "ןג ןיא רעמ ץַאלּפ ןייק ןבָאה טשינ ,הלילח רע טעװ ,טשינַא .טעּפש וצ זיא סע
 רע סָאװ ,ןוז ןייז ןוֿפ דניז יד רעביא טרָאד ןוֿפ ןבײרטרַאֿפ םיא טעװ ןעמ ,ןדע

 ,ָאד ור ןייק ןבָאה טשינ ךיוא לעװ ךיא ןוא .טלעוו רעד ףיוא טזָאלעגרעביא טָאה

 ןוא .ןײרַא ןגיוא יד ןיא ןקוק ןשטנעמ ןעמעש ךיז לעװ ךיא .טלעוו רעד ףיוא

 -סיוא רעטכעט ענעסקַאװרעד טָאה הילדג רעדורב ןייד זַא ,ןייז ןסיוו טסלָאז וד

 הנותח טסָאה ,ןוז ןיימ ,וד זַא ,ןרעװ ריואוועג ,הלילח ,טעװ ןעמ ןעוו ןוא .ןבעגוצ

 רעדניק ענייז ןוא החּפשמ רעד ןיא לוסּפ ַא ןייז סע טעװ ,עיוג ַא טימ טַאהעג
 ןרערט יד ןרעוו טקנעשעג ריד ןלעוװ סע זַא ,טסניימ וד .ןדיימ עטלַא ןביילב ןלעוו
 ןגנַאל ַא טָאה טָאג זַא ,ןייז ןסיוו טסלָאז 1 עמַאמ רעטלַא ןַײד ןוֿפ ,רעדניק יד ןוֿפ

 . ןיא ןַארַאֿפ ךיוא זיא טָאג .עקירעמַא ןיא ריד וצ ןעגנַאלרעד טעװ רע ןוא םערֶא

 עקידעבעל יד ןוֿפ ןרעױט יד רַאֿפ ריד ןוֿפ סטלָאצַאב ןעמענ טעוו רע ןוא עקירעמַא

 - .עטיױט יד ןוֿפ גנומעשרַאֿפ רעד רַאֿפ ןוא
 םישדח ןייג ןגָארטעג ךיד בָאה ךיא סָאװ ,דניק ןיימ ,וטסנָאק ױזַא יוופ

 רעדניק עשידיי ערשּכ ענייד ןבעג וצ --- ךַאז ַאזַא ןײגַאב ,ץרַאה ןיימ רעטנוא

 ןדע-זג ןקיטכיל ַא ,בייוו ןברָאטשעג ןייד זַא ,טסניימ וד ןוא ?עמַאמ עשייוג ַא

 ,עמַאמ ַא רַאֿפ עיוג ַא םימותי עריא טסיג וד סָאװ ,ןעקנעש ריד טעוװ ,ןבָאה יז לָאז

 "ןיד ריד ןוֿפ ןענָאמ ןוא ןעמוק טעװ יז ? געוו ןשידיי ןוֿפ ןריֿפּפָארַא ייז לָאז יז זַא

 טסעװ וד .טּפשמ םוצ ךיד ןֿפור ןוא טכַאנייב ןגרעוו ןעמוק ךיד טעװ יז .ןובשחו

 עריא ןיא ,עיוג רעד ייב טנעה יד ןיא טסגיל וד .יוװ ,ןיוש טנװָא ןדעי ןעז יז

 וצ ןוטעג וטסָאה סָאװ' : ריד ןוֿפ ןרעדָאֿפ ןוא ריד וצ ןעמוק יז טעוו םיכירכת

 "? רעדניק עכעלקילגמוא עניימ
 יד יו ןעוועג ךיילב זיא רע .ןרעהסיוא רעמ טנָאקעג טשינ ןיוש טָאה ירעה

 ּפַאלק ַא ןטסױֿפ יד טימ ןבעגעג טָאה רע .טרעטיצעג ןבָאה ןּפיל ענייז ,טנַאװ

 -סױרַא ןענייז ןרַאגיצ ןוא ןוטעג רעּפמילק ַא ןבָאה רעשעלֿפ יד זַא ,ױזַא שיט ןיא

 .ךעלטכַאש יד ןוֿפ ןעגנורּפשעג
 טַאהעג טשינ ךָאד בָאה ךיא !רעדניק יד רַאֿפ ןוטעג ךָאד סע בָאה ךיא --

 : !ייז ףיוא ןסַאּפֿפיױא לָאז סָאװ ,רעמ םענייק

 .ףלָאװ-השמ טָאה -- ?עקירעמַא ןיא רעטכעט עשידיי ןלעֿפ סע ,סָאװ --

 .טגערֿפעג
 | ! רעטכָאט עשידיי ַא-רימ טיג ,ונ ? רעטכעט עשידיי ---

 ַא ןקעטש ריד ףרַאדַאב ןעמ ?וטסיב לכעבענ ַאזַא ?ןבעג ריד לָאז ךיא ---

 ןײלַא טשינ ריד טסנָאק ןבעג ריד ףרַאדַאב ןעמ ?ןיײרַא ליומ ןיא רעגניֿפ

 ?ןעניֿפעג
 גנוטכַא לָאז סָאװ ,רעטכָאט עשידיי ןייק ןעניֿפעג טנָאקעג טשינ בָאה ךיא ---

 .רעדניק עניימ ףיוא ןבעג
 עשידיי ַא זַא ,טסייו וד .ןביוט ענייד ףיוא ןבעג גנוטכַא : רעסעב גָאז ---

 -נײרַא וטסָאה םעד תמחמ .ןביוט טימ ןבעגּפָא ךיז ןלעװ טשינ טעװ רעטכָאט
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 ןביוט יד ןָא רעמ ריד ןעיג סע .ןביוט ענייד ביל טָאה יז .עיוג יד ןעמונעג
 | ,רעדניק יד יו

 ,ןגירשעצ ךיז ירעה טָאה --- !ףלָאװ-השמ --
 "עומש טשינ ןיב ךיא .ריד רַאֿפ ארומ ןייק טשינ בָאה ךיא זַא ,טסייוו וד --

 טרָאװ טוג ַא רימ רַאֿפ ןֿפרַאװנײרַא טסלָאז וד זַא ,טשינ ףרַאדַאב ךיא ,שטיוועל
 ,עיוג יד קעװַא קיש ,ירעה ,ןֿפָא ריד גָאז ךיא .ינעמעט ייב

 יז ,ןקישקעװַא טשינ יז ןָאק ךיא ? רעדניק יד טימ ןוט ךיא לָאז סָאװ ןוא --
 טשינ לעװ ךיא .ביל יז ןבָאה רעדניק יד .עמַאמ ַא יו רעדניק יד וצ רעסעב זיא
 ,רעדניק עניימ וצ ןשטנעמ ןדמערֿפ ןייק ןעמענניײרַא

 ריד בָאה ךיא .ןדייר וצ ריד טימ רעמ סָאװ טשינ ךיא בָאה ,ױזַא ביוא --
 ,טסײטשרַאֿפ וד יו וט ןוא --- ווירב סעמַאמ רעד טנעיילעג

 -עג םייהַא טָאה סע רעוװ ,סייוו ךיא .ןוטעג סָאד טָאה סע רעװ ,סייוו ךיא --
 טָאה --- !רַאֿפרעד ןלָאצַאב רעייט טעו רע .ןעמַאמ רעד וצ ווירב םעד ןבירש
 ,טסױוֿפ ןייז ןזיוועג ירעה

 .ירעה ,ןײלַא וד רָאנ ,ןוטעג טשינ סע טָאה רענייק --
 ,עטסעב סָאד ןוטעג בָאה ךיא ,טשינ ארומ ןייק םענייק רַאֿפ בָאה ךיא ןוא ---

 םענייק רַאֿפ ,ףלָאװ-השמ ,טרעה ריא .רעדניק עניימ רַאֿפ ,טנָאקעג בָאה ךיא סָאװ
 | !טשינ ארומ ןייק ךיא בָאה

 .ירעה ,טסײטשרַאֿפ וד יו וט ,טיַארלָא ,טיַארלָא --
 ,סיוא טעז סע רעבָא ,טַאהעג ארומ ןייק טשינ םענייק רַאֿפ עקַאט טָאה ירעה

 ,עטיוט יד רַאֿפ ױזַא טשינ ,טַאהעג ארומ טשינ רע טָאה עקידעבעל יד רַאֿפ רָאנ זַא
 יד טימ רעבָא ױזַא טשינ ,ןבעג הצע ןַא טנָאקעג ךיז רע טָאה עקידעבעל יד טימ
 טֿפרַאװ ןוא עיוג רעד ןוֿפ טייז רעד ייב "דניז ןיא; טציא ןיוש רע טגיל .עטיוט
 רעדניק יד רַאֿפ רעצ ןוֿפ ןּפמורשעגנייא טרעוו ץרַאה ןייז .תחדק ןיא יװ ךיז
 יו ריא ייב ךיז ןליֿפ ןוא ןַארַאלק וצ טניואוועגוצ ןיוש ךיז ןבָאה עכלעוו ,ענייז
 ,ןסיוועג סָאד םיא טקינייּפ ,טייז רעטייווצ רעד ןוֿפ .םערָא סעמַאמ רעד רעטנוא
 ,סייוו רעוו ,רשֿפא .םיא בילוצ רבק ןיא החונמ ןייק טשינ טָאה רעטָאֿפ ןייז סָאװ
 ןעור עטיוט זַא ,ןגָאז טייל עטלַא יד סָאװ ,םעד ןיא ןַארַאֿפ סעּפע זיא רשֿפא
 ...ארַאס ןוא ?סטכלש ןעוט דרע רעד ףיוא רעדניק ערעייז ןעוו ,רבק ןיא טשינ
 רע סָאװרַאֿפ ,למיה ןיא טכירעג םוצ םיא ןרעדָאֿפ ןעמוק עקַאט יז טעװ רשֿפא
 יד טכַארבעג טָאה רע ,עקַאט תמא ?רעטומ עכעלטסירק ַא רעדניק עריא טיג
 רע סָאװ ,"אלמ; ַא ןַארַאס ןכַאמ טזָאלעג ןוא ןיירַא לוש ןיא רוּפיּכ -םוי רעדניק
 טרָאד זומ יז ,עגָאגַאניס רעיינ רעד רַאֿפ רעלָאד ןעצ ןבעגעג םעד רַאֿפ טָאה
 טַאהעג ביל טשינ לָאמ ןייק טָאה ַארַאס רָאנ ,בוח ןייז ןוטעג טָאה רע זַא ,ןסיוו
 טנַאקעג רע טָאה רעבָא סָאװ .ריא ףיוא קיטכיזרעֿפײא ןעוועג זיא יז  ןַארַאלק
 רעטומ יד תעשב ךָאנ ןַארַאלק וצ ןעוועג טניואוועגוצ ןענייז רעדניק יד ?ןוט
 ,ןָא טונימ רעטשרע רעד ןוֿפ ריא וצ סע טייג עדלָאג עניילק יד יװ .טבעלעג טָאה
 ,..טסעֿפ ױזַא ןֿפָאלשעגנייא זיא ןוא טקיאורַאב ךיז טָאה דניק סָאד יו

 -רַאֿפ לענש וצ --- ןַארַאלק טימ --- ןבָאה יז ,עקַאט .טציא ןכַאל רעדניק יד
 רעדניק יד סָאװ ,ןדירֿפוצ ןייז ךָאד ףרַאדַאב ןיילַא ַארַאס רעבָא .רעטומ יד ןסעג
 יִז זַא ,ןַארַאלק ןטעבעג ןגעוו טענייז ןוֿפ ןעד רע טָאה יצ .ץוש ַא ןענוֿפעג ןבָאה
 ןָאק רע ? בייוו ַא רַאֿפ יז רע ףרַאדַאב יצ ? ןיירַא בוטש ןיא ןעיצנײרַא ךיז לָאז
 סָאד ךָאד טָאה רע .ןימ רעד טשינ םיא טלעֿפ סע .ליוו רע ליֿפיװ תובקנ ןבָאה
 -לוש רע זיא סָאװ .רעדניק יד רַאֿפ עטסעב סָאד ןעוועג זיא סָאד לייוו ,ןוטעג
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 ןייז ןרעדנע לָאז רע זַא ,טשינ ליוװ יז ?ןןיטסירק ַא ןריובעג זיא ַארַאלק זַא ,קיד
 הנומא יד ןרעדנע לָאז יז זַא ,ןעגנַאלרַאֿפ רע לָאז סָאװרַאֿפ ,ריא בילוצ הנומא
 ,ךיוא טרעדנעעג עקַאט יז טלָאװ רשֿפא ןוא ? רעדניק יד בילוצ ןוא םיא בילוצ
 -- רע יוװ .ןירעד סערעטניא קיניײיװ טָאה יז ,ןוטעג דער ַא ריא טימ טלָאװ רע ןעוו
 ,טכער ןעוועג טשינ טלָאװ סָאד ?ןוט סָאד רע לָאז סָאװרַאֿפ .הנומא ןייז ןיא
 טַאהעג טלָאװ רע .ןעמונעגנָא טשינ סָאד ןטלָאװ ןטסירק יד טנײרֿפ ענייז ןוא
 ךיז טעװ רע ,ריא ןוֿפ ןרעדָאֿפ טשינרָאג טעװו רע ,ןיינ ,ןייטשוצסיוא תורצ
 ןגעוו ןטכַארט םייה רעטלַא רעד ןוֿפ טייל עטלַא יד סָאװ ,סיורעד ןכַאמ טשינרָאג
 -נײרַא טלָאװעג טשינ טָאה ,ןגעוֶו סרעדניק יד ןוֿפ ןוטעג סָאד טָאה רע .םעד
 רע לָאז סָאד ,ליוו טָאג סָאװ ןוא ,ןירַא בוטש ןיא ןשטנעמ ןדמערֿפ ַא ןעגנערב
 !לָאצַאד ןוא --- ,ןוט

 ,וירב סעמַאמ רעד ןרירָאנגיא וצ טכַאמעגּפָא ךיז ייב רע טָאה םיוק רעבָא
 ,םיא רַאֿפ טסואווַאב טשינ ,טָאה סָאװ ,קערש עצנַאג יד םיא וצ ןעמוקעג זיא ױזַא
 םעד רַאֿפ קערש יד ,ןסיוועג ןייז ןוֿפ םירדח עטסקינייװעניא יד ןיא טניואוועג
 עגנַאל יד סָאװ ,הנומא ןייז ןוֿפ עיצידַארט רעזעירעטסימ רעד ןגעק ךערברַאֿפ
 זיא סע .רוטַאנ רעקיטטייג ןייז ןיא ןגיוצעגֿפיױא טַאהעג טָאה רעריטרַאמ טייק
 -טנזיוט רעייז ןטכעֿפוצסױא ןבילקרַאֿפ ךיז לָאמַא ךָאנ ןטלָאװ רעטעג יד יו ןעוועג
 רעייז ןוֿפ ץַאלּפ םעד רַאֿפ ךיז ןבילקעגסיוא ןוא --- ךיז ןשיווצ ףמַאק ןקירעי
 ליוו סָאװ ,עלעשטנעמ ןעמערָא ןַא ןוֿפ ןסיוועג עוויטימירּפ סָאד ףערטנעמַאזוצ

 "עג טָאה טָאג סָאו ,סטכעלש סָאד ןָאק רע טייוו יו ןכַאמטוג יווװ רעמ טשינ רָאג
 ןעמונעגקעוװַא יז טָאה טָאג סָאװ ,רעטומ ַא רעדניק ענייז ןבעג וצ : םיא ןגעק ןוט
 ףוס םייב דײרֿפ לסיב ַא ךיז רַאֿפ ןוא ,ןירעצישַאב ַא -- ןביוט ענייז ,ייז ןוֿפ
 ,טעברַא ךָאװ ַא ןוֿפ

 ןבָאה רעטעג יד סָאװ ,טנורגּפָא םעד ןענַאּפשרעביא טלָאװעג רע טָאה םיוק
 ,גנולייטעצ יד ןכַאמ ץנַאג ןעגנַאגעג רע זיא םיוק ;ןשטנעמ יד ןשיווצ ןבָארגעג
 הלבח-יכאלמ תולייח םיא ףיוא טקישעגנָא ייז ןבָאה ,ןטלָאּפשעג ןבָאה ייז סָאװ
 ,ּפעט עקידעכָאק ,ןעלּפָאג ,ןזיּפש עקידרעיײֿפ ןוֿפ גײצעגרעּפַאלק ןצנַאג רעייז טימ
 טַאטשעגסיוא ןבָאה םידדצ עדייב ןוֿפ רעגרָאזרַאֿפ-הנומא יד סָאװ ,ןרעיײֿפ-םונהיג
 עקיטסנעּפשרעדיװ עכלעזַא ןגעק ךיז ןצישַאב וצ ףיוא רעטעג ערעייז טימרעד
 ,ןייז טוואורּפעג טָאה ,ירעה ,רע יו

 ,רעטָאֿפ ןייז ןוֿפ טלַאטשעג יד ןגיוא סירעה רַאֿפ ןענַאטשעגֿפױא זיא דלַאב
 ןוֿפ דניז יד רַאֿפ ןדע-ןג ןוֿפ טגָאיעגסױרַא טרעוו רע יו ,םיכירכּת ןיא ןיוש טציא
 ןעמוק טשינ ןָאק יז לייוו ,ןטלעוו ןוֿפ ןדנַאר ייב ץעגרע טגיל סָאװ ,ַארַאס  ןוז ןייז
 רעדניק ןוֿפ טייקיאור ןבָאה טנָאקעג טָאה ףערטַאב ַא רַאֿפ סָאװ ,החונמ ןייק וצ
 ןוֿפ רעטסייג יד טכַאמעגנָא ןבָאה סע סָאװ ,שיורעג ןקידרעמַאה ַאזַא ןגעקטנַא

 -עג טָאה רע ,ןלַאֿפַאב םיא ןענייז ןטסגנַא ,ןקָארשעג ךיז טָאה ירעה ? טייז רענעי |
 ,ןסיוועג ןייז ףיוא טקירדעג טָאה סָאװ ,ךָאי םעד רעטנוא טצכערק

 ?טוג טשינ ךיז טסליֿפ ?ירעה ,ריד טימ רעמ רעד זיא סָאװ ---
 לעוװ ךיא .טדַאשרַאֿפ רימ טָאה סָאװ ,ןסע טזומעג סעּפע בָאה ךיא .ָאי --

 ,ןײטשֿפױא רעסעב
 ,ןנָאט ןביוהעגנָא ןיוש טָאה סע ,ףיוה ןיא סױרַא זיא ןוא ןוטעגנָא ךיז טָאה רע

 עניילק יד ןטכַארטַאב ןעמונעג ןוא קַאלשנביוט ןייז ףיוא ןכָארקעגֿפױרַא רע זיא
 עכַאװש .ערעייז טימ ןּפַאלק סָאװ ,ךעלעבייט עטקעדַאב ןרעדעֿפ טימ םיוק ,עגנוי
 ,רעטומ רעייז ןוֿפ ךיוב-רעדעֿפ ןעמערַאװ םעד רעטנוא ךיז ןביילק ןוא ךעלעגילֿפ
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 ןיא טרעטיצעג ןבָאה ייז .ןיירַא טנַאה ןיא ןעמונעג ךעלעבייט עגנוי יד טָאה רע
 ךעלכליימ ערעייז ןעמונעג ,טסורב רעד וצ ןגָארטעגוצ ייז טָאה רע .עינָאלד ןייז
 םיא טָאה סע .עדלָאג רעניילק ןייז ןוֿפ טכַארטעג טָאה רע ,ןירַא ליומ ןייז ןיא
 טָאג וצ הנעט ַא .רערט ַא טצירּפשעגסױרַא טָאה גיוא ןוֿפ .ןצרַאה םייב טמעלקרַאֿפ
 :טגערֿפעג םיא טָאה רע ןוא ץרַאה ןייז ןיא ןרָאװעג ףייר זיא

 ןוֿפ רעטומ יד ןעמונעגקעווַא וטסָאה סָאװרַאֿפ ? ןוטעג סָאד וטסָאה סָאװרַאֿפ;
 "? רעדניק יד

 המשנ עקנַארק יד ןוא ,המשנ רעקנַארק ַא טימ ןעגנַאגעגמורַא זיא ירעה
 ןסעגעג טשינ טָאה שטנעמ רעד .טנוזעג ןייז ןבָארגוצרעטנוא ןביוהעגנָא טָאה
 ,ןּפיל יד ךיז ןסייב ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רע .ןֿפָאלש טנָאקעג טשינ טָאה רע

 סָאד ןעמעוו ןוֿפ הלווע ןייק ןגָארטרעבירַא טנָאקעג טשינ לָאמ ןייק טָאה רע
 סָאװ רעבָא ,ןבעג הצע ןַא טנָאקעג ךיז רע טָאה ןשטנעמ ַא ןגעק .ןייז טשינ לָאז
 ןייב ַא טָאג ןגעק ןגָארטעג טָאה רע ןוא ? טָאג טײגַאב הלווע יד זַא ,ןעמ טוט
 : ,ץרַאה

 .רעמ ןטעברַא ןעגנַאגעג טשינ זיא רע ,םינּפ ןֿפױא ןעזעגנָא םיא סָאד טָאה ןעמ
 "עג םיא ץנַארק סעסימ טָאה -- ?ירעה ,ריד טימ רעמ רעד זיא סָאװ --

 .ןגערֿפ ןייא ןיא ןטלַאה
 ,טעברַא רעד טימ ןטייקירעווש בָאה ךיא ,טשינרָאג --
 סע טָאה ױזַא ןוא ,תמא םעד טשינ טגָאז רע זַא ,טסואוועג טָאה יז רעבָא

 ,ינָאלַאמ טנײרֿפ ןייז טסואוועג ךיוא
 ןעוועג ךיוא זיא ,טניײרֿפ ןייז טײלגַאב ןטָאש ַא יו טָאה סָאװ ,ינָאלַאמ לקיימ

 טָאה רע ,ןבעל ןגייא ןייז טַאהעג טשינ טָאה רע ,ןטָאש רעטסקינייװעניא ןייז
 רעד ףיוא סעּפע טקירד ןירעה זַא ,טליֿפעג טָאה רע .ןבעל סירעה טימ טבעלעג
 .סרעֿפיט סעּפע רָאנ ,טעברַא רעד רעביא גרָאז ןייק טשינ זיא סָאד זַא ,המשנ

 םעד ןיא ,ןולֲאס סילעק ןיא טכַאנרַאֿפ ןסעזעג ,טנײרֿפ ייווצ יד ,ייז ןענייז
 ,טסעג עטריגעליוװירּפ רַאֿפ טריוורעזער ןעוועג זיא סָאװ ,רעמיצ ןטשרעטניה
 טצונַאב סע טָאה ןילַא ילעק סָאװ ,ןולַאס סילעק ןיא רעמיצ עטשרעטניה סָאד
 "עט רַאֿפ ץַאלּפ-ףערטנעמַאזוצ ַא ןעועג ךיוא זיא ,ריטרַאװק עטַאוװירּפ ןייז יו
 ןעגנָאהַאב ןעוועג ןענייז רעמיצ םעד ןיא טנעוו יד .טקירטסיד ןוֿפ רעריֿפ-ינעמ
 ,רעליּפש-לָאבזיעב רעלענָאיסעֿפָארּפ ַא יוװ ןיילַא ןילעק ןוֿפ סעיֿפַארגָאטָאֿפ טימ
 ,סנעטייל-רעדנעטרַאב סנלָאקניל ןוֿפ עלימיסקַאֿפ ַא טימ ,ןעײֿפַארט ענעדײשרַאֿפ
 ,ןטַארַאּפַא-רעשעלרעײֿפ עשיקנערֿפטלַא ןוֿפ ,"סעסָאב גיב? ןוֿפ סעיֿפַארגָאטָאֿפ

 ןבָאה ,רעמיצ-רעטניה םעד ןיא ןציז ?סיָאב; יד ןעוו זַא ,טסואוועג טָאה .ילעק
 ,ןרעטש טשינ ףרַאדַאב ןעמ ןוא ,ןטעברַאוצסיױא ןַאלּפ ַא סעּפע ייז

 "עג ןענייז עּפַאנַאק רענעגױצַאב עטַארעצ רעצרַאװש טימ ,רעניילק רעד ףיוא
 טױרטרַאֿפ טָאה ירעה ןוא -- יקסיהוו רעטלּפָאט ַא רעביא טנײרֿפ יד ןסעז
 ,םייה רעטלַא רעד ןוֿפ ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ ,ווירב םעד ןגעוו ןינָאלַאמ

 רעקיצניוװ:רעמ ןעוועג זיא טָאג ןשילױטַאק ןייז וצ שינעטלעהרַאֿפ סינָאלַאמ
 -עג טָאה ינָאלַאמ .טָאג ןשידיי םוצ שינעטלעהרַאֿפ סירעה טימ ךַאלֿפ ןייא ףיוא
 -קילער-עילימַאֿפ ערעדנַא יד טימ ןסָאלשעגניײא ןוא טקַאּפעגניײא טָאג ןייז טַאה
 סרעטָאֿפ ןייז ,למלצ ןטימ סעקרעשטַאּפ עריא ,עיֿפַארגָאטָאֿפ סרעטומ ןייז יו ,סעיוו

 טָאה רע סָאװ ,ווירב-עביל רָאּפ ַא ךיוא .ןָאצ םענעשריה ןטימ טייק ענעדלָאג
 ,טַאהעג ביל ןבעל ןייז ןיא טָאה רע עכלעוו ,ױרֿפ רעקיצנייא רעד ןוֿפ ןעמוקַאב
 "רַאֿפ ןוא לטכַאש ןרָאגיצ םענרעצליה ַא ןיא ןסָאלשעגניײא ןוא טקַאּפעגניײא ---
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 טעװ ,לטכַאש סָאד ןרירנָא רעצימיא לָאז ,לרינש םענעדייז-סייוו ַא טימ ןדנונ
 לָאמ ןייא ,ליֿפ טשינ רע טָאה טימרעד ךיז ןבעגעגּפָא רעבָא ,ןייז סרוד םיא רע
 -ןרַאגיצ סָאד טנֿפעעג רע טָאה ,עקילייה עלַא ןוֿפ גָאט םעד ןיא ,רָאי ַא ןיא
 ,למלצ ריא טשוקעג ןוא עיֿפַארגָאטָאֿפ סעמַאמ רעד ףיוא טקוקעג טָאה ,לטכַאש
 ,רעטצוּפעגסיױא ןַא ,?יעדנָאס-רעטסיא? ,רָאי ןיא לָאמ ןייא ןייג ךיוא רע טגעלֿפ ױזַא
 ,רָאג זיא סָאד ןוא .ןײרַא ךריק ןיא עסעמ-סיורג רעד וצ

 ךיז טָאה רע :טָאג ןייז ןגעק עדווירק ַא טַאהעג ךיוא טָאה ינָאלַאמ לקיימ
 .טַאהעג ביל טָאה רע סָאװ ,ױרֿפ רעקיצנייא רעד ןוא םיא ןשיווצ טלעטשעג

 עכעלצעזעג יד ןעוועג זיא יז לייוו ,ריא טימ ןבָאה הנותח טנָאקעג טשינ טָאה רע
 ןטימ ןעגנַאגעגרעדנַאנוֿפ ןעוועג זיא יז שטָאכ ןוא .רָאיטקַא-ליװעדָאװ ַא ןוֿפ ױרֿפ
 ןַאמ רעד שטָאכ ןוא ,ירעיוב רעד וצ טכַארבעג םיא טָאה ןרוּכיש ןייז לייוו ,ןַאמ
 וצ םיא טיירג ןעוועג זיא ינָאלַאמ סָאװ ,טלעג עמוס ַא רַאֿפ קיליו ןעוועג זיא
 "יולרעד ןייק טקיליװַאב טשינ ךריק יד רעבָא טָאה ,טג ַא ריא ןבעג וצ ,ןלָאצַאב
 ןייז טָאה ןעמ ,דלָאג טימ ןומטמ ַא ןטסָאק טזָאלעג ךיז טָאה ינָאלַאמ .שינעב
 טשינרָאג רעבָא זיא סע ,ןַאקיטַאװ םעד ןיא טסּפױּפ םוצ טקישעגּפָא עיצַאקילּפָא
 זיא ױרֿפ יד זיב ,ןרָאי ןוא ןרָאי ןגיוצעג ךיז ןבָאה סע .ןעמוקעגסיױרַא ןוֿפרעד
 .רוחב רעטלַא ןַא ןבילברַאֿפ זיא ,ינָאלַאמ ,רע ןוא גָאטײװצרַאה ןוֿפ ןברָאטשעג

 ,רעשינַארעטול רעד ףיוא הנומא ןייז ןרָאי ענעי ןיא ןרעדנע וצ ,ךָאד רעבָא
 רַאֿפ געווסיוא רעקיצנייא רעד ןעוועג ,הצע סטַאקָאװדַא םעד טיול ,טלָאװ סָאװ
 טשינ עביל עסיורג ןייז וליֿפַא םיא טָאה וצרעד ,ױרֿפ רעטבילעג ןייז ןוא םיא
 הנומא יד ןרעדנע וצ רעדייא ןברָאטשעג טשרעביל טלָאװ רע ,ןגעווַאב טנָאקעג
 -עה טרעהעגסיוא רעבירעד טָאה רע .טרעטעגרַאֿפ טָאה רע עכלעוו ,רעטומ ןייז ןוֿפ

 ליומ ןיא טרעקעגרעביא טָאה רע .שינדנעטשרַאֿפ טימ ,ליֿפעג טימ ,ץרַאה טימ ןיר
 :טגָאזעג ןוא ּפָאק ןטימ קידיילטימ טלקָאשעג טָאה ,קנורט ןטלּפָאט םעד ןיײרַא

 ,ײטשרַאֿפ ךיא .טייקיניילק ןייק טשינ זיא'ס --

 טשינ ןָאק ךיא ,ךימ סע טרעטַאמ ,ווירב םעד ןעמוקַאב בָאה ךיא טניז -- |
 .ור ןייק ךיז רַאֿפ ןעניֿפעג

 ,טגָאזעגרעביא ינָאלַאמ טָאה --- ,ײטשרַאֿפ ךיא ---

 ?ַאה ,לדיימ ןייֿפ ַא ַארַאלק זיא ךָאד ןוא --

 .לדיימ ןייֿפ ַא זיא יז .טעב וי --

 -עגוצ סע ךיז ןבָאה ייז יו ,ןעזעג טסָאה .ביל יז ןבָאה רעדניק יד ןוא ---
 ?ריא וצ טּפעלק

 ?טשינ ןעד סע ךיא סייוו ? רימ טסלייצרעד --

 ? ןוט ךיא לָאז סָאװ זיא --

 טלקָאשעגוצ ןוא טגָאזעג ינָאלַאמ טָאה -- ,סקיֿפ ַא װָא לעה יע ןיא רוי --
 ןוטעג שיװ ַא ,ֿפנָארב ליומ ַא ךָאנ ןעמונעג טָאה רע ;ּפָאק ןטימ ךעלרעױדַאב
 ,שזדָאשזד םייב הצע ןייק טשינ וטסגערֿפ סָאװרַאֿפ --- : ןבעגעגוצ ןוא ליומ ןרעביא
 .הצע עקיטכיר ַא ןבעג ריד טעװ רע ,ןביולג ןייד ןוֿפ זיא רע

 | . .טגָאזעג ירעה טָאה -- ,םעד ןגעוו טרעלקעג בָאה ךיא ---

 וצ ןײגנײרַא לעװ ךיא .בולק ןיא גָאט ןייז ,גָאטשרענָאד זיא ןגרָאמ ,רעה --
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 זַא ,רעכיז ןיב ךיא .םיא ייב ןגערֿפ וצ סעּפע טסָאה וד זַא ,ןגָאז םיא ןוא םיא
 ,רעטנָאלּפ ןדעי ןוֿפ ןעמענסורַא ךיד ןָאק סָאב רעד .ןעניֿפעגסױא סעּפע טעװ רע
 ?קיטכיר טשינ

 -טסיא ןַא ,סָאב-לָאה ינעמעט רעשיּפיט ַא ןעוועג זיא גרעבנירג שזדָאשזד
 טַאהעג טָאה סָאװ ,"ןעמ דיעמ-ףלעס; ַא ,ןרעטלע עמערָא ןוֿפ ןוז ַא ,*יָאב; רעדיַאס
 זיא רע .גייט ןוא ןווייה יו קיטילָאּפ-ינעמעט טימ ערעירַאק ןייז ןטָאנקעגכרודַא
 -לעטשעגסיוא ןַא יו ,טירט ךָאנ טירט .ןווייה-ינעמעט ןוֿפ קנילֿפ ןעגנַאגעגֿפױא
 זיב ,לּפַאטש וצ ןּפַאטש ןוֿפ גײטשֿפױא ןייז טכַאמעג רע טָאה ,רַאדנעלַאק רעט
 םענעגייא ןַא ןטָאבנָא ןָאק ינעמעט סָאװ ,עטסכעה סָאד טכיירגרעד טָאה רע ןענַאװ
 "רעטכיר ַא -- ,ןֿפלָאהעג םיא טָאה יז סָאװ ןוא ןֿפלָאהעג ריא טָאה סָאװ ,טַאקָאװדַא
 ינעמעט זַא ,טביולגעג טָאה .טָאג ַא ןיא יו ינעמעט ןיא טביולגעג טָאה רע ,לוטש
 רעטנוא רעדניק עריא טמענ סָאװ ,רעטומ ַא יװ זיא ןוא רשוי טלייטעצ ןיילַא
 ,ןייר עיצַאטוּפער ןייז ןטלַאה וצ טיהעגסיוא קרַאטש ןעוועג זיא רע .ץוש ריא
 | ,טקעלֿפַאבמוא

 ףיורעד זיא ןסַאמ יד טימ טעטירַאלוּפָאּפ ןייז סָאװ ,רעדלעֿפ יד ןוֿפ סנייא
 ןעװעג זיא רע .ריא וצ גנולעטש עטוג ןייז ןוא הנומא ןעוועג זיא ,ןסקַאװעג
 יז טגעלֿפ רע סָאװ ,טײלסדנַאל ענייז ןוֿפ עגָאגַאניס רעד ןוֿפ טנעדיזערּפ"ןרע
 "ער עטנידרַאֿפ יד ןגָארקעג ןבָאה עכלעוו ,תונּתמ עניילק טייצ-וצ-טייצ ןוֿפ ןבעג
 ערשּכ ןיא ןטעקנַאב ףיוא ,ןעגנולמַאזרַאֿפ ףיוא טדערעג טָאה רע ןעוו .עמָאלק
 רע טגעלֿפ ,הבישי ַא ,הרוּת-דומלּת ַא ,לוש ַא ןוֿפ טיֿפענעב ןרַאֿפ ןענַארָאטסער
 ןֿפױא םשור ןסיורג ַא רעייז טכַאמעג טָאה סע סָאװ ,עקלעמרַאי ַא ןגָארט וליֿפַא
 ,ןעמ טגָאז ,לוטש ןייז ףיוא !עקלעמרַאי ַא טגָארט "שזדָאשזד; ַא ; םלוע ןעמורֿפ
 טָאה רע .ןעז ןלָאז עלַא זַא ,עלהזוזמ ַא ןּפַאלקוצ טזָאלעג רע טָאה טכירעג ןיא
 םיא ןלעװ סָאװ ,רעדלעֿפ יד ןוֿפ סנייא יו הנומא רַאֿפ סערעטניא ןייז טכַארטַאב
 -ּפָא סע טָאה רע ןוא .ערעירַאק-ינעמעט ןייז ןוֿפ לּפַאטש ןטסכעה םוצ ןעגנערב
 | ,ֿפָאק ןיא גיוא ןַא יו טיהעג

 טָאה רע ,ןרָאװעג ןמלַא ןַא זיא ירעה זַא ,טסואוועג טָאה גרעבנירג שזדָאשזד
 םענעגייא ןייז טימ ןעמולב ץנַארק ַא היוול סַארַאס וצ טקישעגוצ טַאהעג וליֿפַא
 רעכַאמ יד ןוֿפ םענייא ןדעי ןוֿפ טסואוועג טָאה שזדָאשזד רעד .לטרַאק-טיזיוו
 ןכַאז עטסמיטניא יד רָאנ ,סַאג ןיא ףיוא ךיז ןריֿפ ייז יו רָאנ טשינ ,ינעמעט ןוֿפ
 טריסערעטניא ךיז טָאה רע ןוא -- ,ןסיוו וצ ןעוועג זיא ךַאז ןייז .ןבעל רעייז ןוֿפ
 --- לקניוו ןקיצנייא םעד ןוֿפ רָאנ הרבח-ינעמעט רעד ןוֿפ גנוריֿפֿפױא רעד טימ
 טשינרָאג ,ךעלדנעטשרַאֿפבלעז ,זיא רע .ינעמעט רַאֿפ טכעלש רעדָא טוג זיא סע יצ
 -רַאֿפ טוג ךיז טָאה ירעה .ןיטסירק ַא טימ ןעגנואיצַאב סירעה ןוֿפ ןדירֿפוצ ןעוועג
 ,טקירטסיד ןיא טסירק ןוא דיי טימ -- ,"רעסקימ דוג; ַא ןעוועג זיא -- ,ןטלַאה
 --- ינעמעט רַאֿפ טייקכעלצינ סירעה ןצַאשוצּפָא יו טסואוועג טָאה שזדָאשזד רעד
 טעװ ןיטסירק ַא טימ ןעגנואיצַאב ןבָאה ןייז זַא ,טַאהעג ארומ טכער טימ ןוא
 רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ןוֿפ ןדיי יד ןשיווצ עיצַאטוּפער סירעה ןכַאמ עילַאק
 יו ןלעטשקעװַא םיא ןוא םיא טימ ןדייר וצ ןבילקעג עקַאט ךיז טָאה רע .סַאג
 ,ןייז וצ רעהעג סע

 -קעװַא גרעבנירג שזדָאשזד טָאה ,גָאטשרענָאד ,ךָאװ רעד ןיא טנוװָא ןייא
 טָאה רע ,"סעיָאב,, יד טימ "טנעה ןקירד, בולק-ינעמעט םעד ןיא ןעמוק וצ ןבעגעג
 סָאװ ,רעריֿפ-ינעמעט יד ןוֿפ רענייא רעדעי ןוא ,רעמיצ ןייז טַאהעג טרָאד
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 ןדייר ןוא ןיהַא ןעמוקניײרַא טנָאקעג טָאה ,םיא וצ ןֿבָאה טֿפרַאדַאב סעּפע טָאה

 .לעמרָאֿפ טשינ ,ײרֿפ םיא טימ

 רעכעה ,טייקיסקיוועגניילק ןייז ןטכיררַאֿפ וצ טֿפָאהעג טָאה גרעבנירג שזדָאשזד
 ,טצריקרַאֿפ טָאה רוטַאנ יד סָאװ ,סָאד ךיש יד ףיוא לֿפַאנק עכיוה טימ ןכַאמ
 ןענַאטשעג זיא שזדָאשזד רעד תעשב ןֿפלָאהעגוצ לסיב ןיילק ַא רשֿפא טָאה סָאד
 זיא ,בולק-ינעמעט ןיא רעמיצ ןייז ןיא ,טנװָא גָאטשרענָאד םעד .סיֿפ יד ףיוא
 זיא ןוא שיטיביירש טייב לוטש םענרעדעל ןסיורג םעד ןיא ןסעזעג רעבָא רע
 ןעגנַאגעגֿפױא לוטש םעד ןוֿפ זיא רַאֿפרעּד-.ןרָאװעג ןרױלרַאֿפ ןצנַאג ןיא טרָאד
 טָאה רעטכיר רעניילק רעד סָאװ ,רַאגיצ ןגנַאל ַא ןוֿפ ןקלָאװ-ךיור רעטכידעג ַא
 ןגיוא עכעלריטַאנמוא עקידלקניֿפ ,עסיורג ענייז תעב ,ןייצ יד ןשיוװצ ןטלַאהעג
 ,ןירעה ןכיוה ,ןכיילב טענערױלרַאֿפ םעד ןכָאטשעגכרודַא ןוא ןעמונעגכרודַא ןבָאה
 ,שינרעטיצ ןיא טעמּכ םיא רַאֿפ ןענַאטשעג זיא סָאװ

 גָאז ךיא --- ןגירשעג שזדָאשזד רעד טָאה -- !ירעה ,ןייג טשינ טעוװ סע --
 ןוֿפ רעגניֿפ ַא ןירעה וצ טקערטשעגסיוא רע טָאה -- !ןייג טשינ טעוו סע ,ריד
 טדער ןוא לוטש-רעטכיר ןֿפױא טציז רע תעשב סע טוט רע יו ,טנַאה רעניילק ןייז
 ,ןביולג ןגעק טסיב וד --- .םיא רַאֿפ טייטש סָאװ ,ןטגָאלקעגנָא ןַא וצ דייר עֿפרַאש
 ןביולג ןגעק ףמַאק ןיא ןענואוועג ןבָאה לָאז סָאװ ,טשינ םענייק ןעק ךיא ןוא
 םימותי ענייד וטסזומ ,עמַאמ עשידיי ַא טַאהעג טסָאה .דיי ַא ןביילב ףרַאדַאב דיי ַא
 -- !עיגילער ןייז ייב ןטלַאה ךיז זומ רענייא רעדעי .עמַאמ עשידיי ַא ןבעג ךיוא
 ַא ןָא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ןינָאלַאמ וצ טדנעוועג רעטרעוו עטצעל יד רע טָאה
 סע טעװ רע ,ןיינ ? לדיימ שידיי ַא טימ ןבָאה הנותח ,ינָאלַאמ ,רע טעוו --- ,טייז
 טסרילרַאֿפ ,ײטרַאּפ רעד ןוֿפ יסילַאּפ רעד ןגעק סע זיא וצרעד ןוא !ןוט טשינ
 טסלָאז !זדנוא ייב ןכיורבעג טשינ רעמ ךיד רימ ןענָאק ,קלָאֿפ םייב גנולעטש ןייד
 ,ריא ןוֿפ רוטּפ רע ןוא --- טלעג ריא ביג .ױרֿפ רעד טימ ףוס ַא ןכַאמ ךיילג

 ענייד ביג ,רעטכָאט רעשידיי ַא טימ הנותח בָאה .ךעלגעמ יװ רָאנ לענש ױזַא
 ,זיא עמַאמ ענעגייא ןייד יו ,עמַאמ עשידיי ַא רעדניק

 .טלמַאטשעג ירעה טָאה -- ...רעדניק יד .,,שזדָאשזד ---

 טָאה ןוא טגָאזעג שזדָאשזד רעד טָאה -- ,ןרעה טשינרָאג רעמ ליוו ךיא --

 .טקידנעעג ךיז טָאה ץנעידיוא יד זַא ,ןכייצ ַא ןעוועג זיא סָאװ ,ןבױהעגֿפױא ךיז

 -עגוצ שזדָאשזד רעד טָאה !רעכיז ריד רַאֿפ ,ןדייב רַאֿפ ןטסעב 'םוצ זיא סע ---

 טָאה רע ןוא -- ,סָאד טמענ ,טַאנ .ךַאז יד ןכיילגסיוא םיא ףלעה ,לקיימ --- .ןבעג

 -- ןרעדנַא םעד ,ןעלקיימ םענייא טגנַאלרעד ןוא ןרַאגיצ עגנַאל ייווצ ןעמונעגסיױרַא

 !קילג טימ ןייז לָאז -- .ןירעה

 רעלעדייא ןַא יו .ןדער ליֿפ טֿפרַאדַאב טשינ ץנַארק.סעסימ טימ רעבָא טָאה ןעמ

 יז טָאה ױזַא ןלעװ-טֿפול ףיוא ןגָארטעג ,ןעגנַאלק ףיוא טּפַאכ סָאװ ,טַארַאּטַא

 ,ריא בילוצ טַאהעג טָאה ירעה סָאװ ,תורצ יד ןוֿפ ןטייקירעוװש יד טּפַאכעגֿפױא

 -עג טָאה יז ,ץלַא ןוֿפ טסואוועג טָאה יז .םעד רַאֿפ טײרבעגרָאֿפ ךיז טָאה יז ןוא

 ,םייה רעטלַא רעד ןוֿפ טקישעג טָאה רעטומ סירעה סָאװ ,ווירב םעד ןוֿפ טסואוו

 שזדָאשזד טימ בשיימ ךיז ןענייז ירעה ןוא לקיימ זַא ,וליֿפַא טסואוועג טָאה יז

 .ריא ןגעוו גרעבנירג

 ןייק ןיא טשינ ןֿפָארטעג יז רע טָאה ,ןעמוקעגניירַא בוטש ןיא זיא ירעה ןעוו

 ,ןֿפָאלשעג ןענייז עדלָאג ןוא ַאשַאב .ןײגוצסױרַא ףיוא ןוטעגנָא רָאנ ,דיילק-זיוה
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 לעשַאר ןסעזעג זיא לקניוו ַא ןיא .רעמיצ ןטימ ןיא ןענַאטשעג זיא לצנער ַא
 ,ןגיוא יד טשיוועג ךיז טָאה ןוא

 .טרעדנואװרַאֿפ טגערֿפעג ירעה טָאה -- ?סָאד זיא סָאװ --

  לעשַאר טָאה -- ,םיײהַא ךיז וצ קירוצ טייג יז ,זדנוא טזָאלרַאֿפ ַארַאלק --
 ,לקניוו ריא ןוֿפ טעּפילכעג

 ? סָאװרַאֿפ ---

 -עגסורַא קיאור ץנַארק סעסימ טָאה --- ,סָאװרַאֿפ טסייוו וד ? סָאװרַאֿפ ---
 טעװ סע .,ירעה ,ןיינ .טבעלעגרעביא ץלַא טסָאה וד סָאװ ,סייוו ךיא --- ,טגָאז
 ,עיגילער ןגעק ןלעטש טשינ ךיז ןָאק ןעמ זַא ,סיוא טעז סע ,ןייג טשינ

 ,ןזָאל טשינ לעװ ךיא ,רעדניק יד וצ עדמערֿפ ןייק ןזָאלנײרַא טשינ לעװ ךיא --
 טָאה -- !ןזָאל טשינ לעװ ךיא ,טעב סעמַאמ רעד ןיא ןֿפָאלש לָאז עדמערֿפ ַא זַא
 ,ןייוועג ןשיטַאמזַאּפס ַא ןיא ןכָארבעגסױא לעשַאר

 עקידנענייו יד ןעמונעגמורַא ןוא טגָאזעג ַארַאלק טָאה -- !ליטש ייז --
 הנותח זומ עטַאט רעד ,טשינ ןעד וטסעז .רעדניק יד ןקעװֿפױא טסעוו --- .לעשַאר
 ןבָאה רעדניק יד ןזומ ,ןַאמ םעד ץוחַא .רעדניק יד וצ ןעמענניײרַא ןצעמיא זומ ,ןבָאה
 םענעגייא רעייא ןוֿפ ענייא ןבָאה וצ ןייז טעוװו ייז רַאֿפ עטסעב סָאד ןוא ,רעטומ ַא
 ןעד וטסעז .ןײטשרַאֿפ טסֿפרַאד וד ,לדיימ ןסקַאװרעד ַא ןיוש טסיב וד ,ןביולג
 .ןבָאה ןצעמיא זומ רע ?ןבָאה הנותח זומ עטַאט רעד זַא ,טשינ

 טעּפילכעג ןוא טנעה סַארַאלק ןיא ּפָאק םענייש ריא ןבָארגעגניײא טָאה לעשַאר
 .טקיאורַאב ךיז טָאה יז זיב טסורב ריא ףיוא

 רעד ףיוא ,טירטס סרעגטָאר ףיוא קעװַא ירעה זיא םורַא געט רָאּפ ַא ןיא
 רעלעיַאר רעטמירַאב-טלעווא רעד ןוֿפ ָארויב-םינכדש רעד ןיא ,דיַאס- טסיא
 ןַא ןוֿפ םיא רַאֿפ ןענוֿפעגסיױא טָאה ףלָאװ-השמ סָאװ ,ןַאמטוג סעסימ ,"עטנכדש
 -ֿפױא םיא טָאה עטנכדש עטמירַאב-טלעוו יד .גנוטייצ רעשידיי ַא ןיא סנָאנַא
 -נַאמסדנַאל ַא טימ תוֿפּתושב ןטלַאהעג טָאה יז סָאװ ,"ָארויב; ריא ןיא ןעמונעג
 ,םלוע- תיב ַא ףיוא עקרק טֿפױקרַאֿפ טָאה עכלעוו ,יטעײסָאס-טֿפַאש

 ַא טימ ,עטשיײלֿפַאב ַא ,עטיירב ַא ,עכיוה ַא ,?עבָאסָא; ןַא ןילַא ,עטנכדש יד
 לא עסיורג ַא טקעטשעג טָאה סע ןכלעוו ףיוא ,םיזוב ןסיורג םענעלָאװשעג
 ,רעטרילָאק ַא ןיא טליהעגנייא ,ןָאסַאֿפ סיורג טימ ןוטעגנָא ,שָארב עשיקנערֿפ

 יז ?סעבָאסָא; טימ טלדנַאהעג רָאנ יז טָאה ,ךעלזנערֿפ טימ לַאש רעשיקרעט |
 -- ,םינּפ ןטיירב-סיורג ריא ןוֿפ ןגיוא עסיורג יד טימ ןירעה טקוקעגנָא טָאה
 טלקַאשעג ןוא -- ,עיצרָאּפָארּפ רעסיוא סיורג ןעוועג זיא ױרֿפ רעד ןיא ץלַא
 עטיירב יד ןיא ןעגניריוא ענעדלָאג ,עגנַאל ,עסיורג יד שזַא ,תחנ רַאֿפ ּפָאק ןטימ
 -עגנָא טָאה יז ,ךעלקעלג יװ ןעגנולקעג ןבָאה ןרעיוא עסיורג עריא ןוֿפ ןעלּפעל
 ןייז ,?עבָאסָאק ןייז טרעדנואווַאב ןוא טרעּפסקע ןַא ןוֿפ גיוא ןַא טימ ןירעה טקוק
 ,עקידלקניֿפ ענייז ץלַא ןוֿפ רעמ ,טוה-יברעד ןייז ,שטנעמ-טרָאּפס ַא ןוֿפ גנודיילק
 -ַאב ןוא קידנרילוקיטסעשז ,חור-תחנ טימ ןֿפורעגנָא ךיז ןוא .ךיש עטצוּפעגּפָא
 ןוא ןגיוא יד טימ ןעקניוו ַא טימ ,גנַאלק ,גנוגעווַאב טימ דייר עריא קידנעמעט
 :ןּפיל עקיד יד טימ ןרעצומש ַא

 . ,טרָאּפס ַא יו ךיז טדיילק סָאװ ,עבָאסָא ןַא ןױשרַאּפסנַאמ ַא ךיילג ךיא --
 -סיוֹרַא רימ ייב ןענָאק ייז .טייל עכלעזַא וצ טײקכַאװש ַא בָאה ךיא .ריא יו טָא
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 -געמש ,סנרָאהנירג ,ערעדנַא ןייק .סעבָאסָא טימ רָאנ ליד ךיא .המשנ ןיימ ןגירק
 ןטנעילק עניימ עלַא .ףיוא טשינרָאג ךיא םענ ,ןקַאדרעצבַאל עטקעלֿפַאב ,סעקירד
 ,ללּכה .קַאטס ןיימ ןעז טעװ ריא ,סעבָאסָא סעלקייַאה רעטיול סיוא ןעיײטשַאב
 ,ינָאמ ,ןסיוא רע זיא סָאװ ; סנייא ןסיוו ךיא ליוו ןטשרע םעלַא וצ .ןרעה רימָאל
 ?וָאש ןעק וי טַאהװ .גניטמַאס רעדָא

 טלָאװ ךיא ,םימותי יירד בָאה ךיא .רעדניק עניימ וצ שטנעמ ַא ליוו ךיא --
 ןעמ יזיב ַא ןיב ךיא .רעדניק עניימ ןבָאה ביל לָאז סָאװ ,שטנעמ ַאזַא טלָאװעג
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 טקַאה --- ,ןגָאז טשינרָאג רימ רע ףרַאדַאב ,ליוו רע סָאװ ,ןיוש ךיא סייוו --
 ,טָאג וצ יא זיא סָאװ ,ןָאזרעּפ ַא םיא רַאֿפ ךיא בָאה -- .עטנכדש יד רעביא םיא
 ,ביוט ַא סע זיא בוטש ןיא סָאװ ,ןָאזרעּפ ַא ,הנמלַא עגנוי ַא ,ױרֿפ ַא ,טייל וצ יא
 טסרױֿפ ןיא ריא טימ ןזייווַאב ךיז ןעמ ןָאק ,ריא טימ סיוא ןעמ טייג ןוא
 טַאהוװ וָאנ וי .ידיעל ַא יו ןטירט יז ןלעו סרעטיעוו יד ןוא ןענַארָאטסער סעלק
 .סענזיב רַאֿפ טידערק ַא זיא סע ,שילגנע ןַא טימ ,טרָאּפס ַא ,עבָאסָא ןַא .ןימ ייא
 .ןשיעקוידע ןַא טַאהעג טָאה ןוא רעסעדָא ןַא זיא יז .ףרַאדַאב רע סָאװ ,סייוו ךיא
 ןזייוַאב םיא לעװ ךיא .עיזנָאלב ַא ךיא בָאה ,עדנָאלב ַא רע טרױֿפערּפ רעמָאט ןוא
 ןוֿפ ןֿפרַאדַאב לעװ ךיא סָאװ ,עקיצנייא סָאד ,ןביילקסיוא ךיז ןָאק רע ,סעשטקיּפ
 טניואוו רָאד טסקענ .טציא טייטש רע יו ױזַא עקַאט ,עשטקיּפ ַא זיא ,ןבָאה טיא
 טסריױֿפ ַא רע טָאה רעלָאד ַא רַאֿפ .םיא וצ ןײגנײרַא ןלעוװ רימ .רעֿפַארגָאטָאֿפ ַא
 טגָאז ,רעדניק יירד .סליעטיד יד ןרעה רימָאל ,סנטשרע רָאנ .רושטקיּפ סעלק
 טעװ עבָאסָא ןייז ,ןשזדענעמ ןלעװ רימ רָאנ ,ןייז רעווש עלעסיב ַא טעוו'ס ,רע
 ריא טעװ ןיילַא רימ .ךייא ןוֿפ עשטקיּפ ַא ןעמענ ןלעװ רימ ,טמּוק .ןקעדוצ ץלַא
 ןלָאצַאב רימ ריא טעװ ןשימָאק ןיימ .סעסנעּפסקע רַאֿפ רעלָאד ןעצ ןלָאצנײא
 ,טנעס ןייק ןעשזדרַאשטרעביא טשינ םיא לעוו ךיא .זיירּפ ןלעגער םעד ,רעטעּפש
 .עבָאסָא ןַא ןַיושרַאּפסנַאמ ַא ןרעג בָאה ךיא

 -סיוא ןַא ,טנװָא ןדעי ןעגנַאגעגסיוא ירעה זיא ןכָאװ רָאּפ עקידנעמוק יד רַאֿפ
 ןיוש טָאה ץנַארק סעסימ .ךיש עקידנענייש טימ טוה-יברעד םעד ןיא ,רעטצוּפעג
 יד ןגייל ןטנװָא יד ןיא ןעמוקניײרַא לָאמ לייט טגעלֿפ יז רָאנ ,ךיז ייב טניואוועג
 ,ױרֿפ-רעגענ ַא ןבעגעג גנוטכַא טציא טָאה רעדניק יד ףיוא ,ןֿפָאלש רעדניק -

 וצ ךיז טּפעלקעג טציא טָאה יז .םייה רעד ןיא ןעוועג טשינ בור'ס זיא לעשַאר
 ,ןטֿפעשעג יד ןיא םיא ןֿפלעהסױרַא ןביוהעגנָא ןוא ןגניווריוא

 לָאמ ןייא זיב ,ןטנווָא יד ןיא טייג רע ןיהואוו ,טגָאזעג טשינ םענייק טָאה ירעה
 "רַאג וצ ,ןעמָאנ םייב לגױֿפ עיווליס ,לבייוו רעסעדָא סָאד טכַארבעג רע טָאה
 ןבעגעג טָאה לקיימ ,לקיימ טניײרֿפ ןייז רַאֿפ יז ןזייוו וצ ןַארָאטסער ןיא ןעלקניֿפ
 ןירעה טמיורעגנייא רע טָאה -- ,"טרָאּפס יע זיא יש; :קנואוו ַא טימ המּכסה ןייז
 .רעיוא ןֿפױא

 קידנעגנערב ,גרעבנירג שזדָאשזד רַאֿפ טלעטשעגרָאֿפ וליֿפַא יז טָאה ירעה
 םייהַא ךיוא יז רע טָאה לָאמ ןייא .ןיירַא בולק ןיא טנוװָא-גָאטשרענָאד ַא ןיא יז
 ןלַאֿפעג זיא יז ןוא ,ןֿפָאלשעג ןענייז ייז תעשב רעדניק יד ןעזעג טָאה יז .טכַארבעג
 רעדניק יד טָאה יז זַא ,ןשוק עטעֿפ ,עסיורג עכלעזַא טימ ייז טשוקעג ןוא ייז ףיוא
 טשינרָאג טעװ ןעמ ןוא ,ןעוועג ןלעֿפעג ריא זיא ץלַא ,ףָאלש ןוֿפ טקעװעגֿפױא
 ,ןטייב ןֿפרַאדַאב
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 ירעה סָאװ ,רעמיצ-ףָאלש סָאד ןעזרעד רעבָא טָאה לבייוו רעסעדָא סָאד ןעוו
 יז טָאה ,ברַאֿפ רעקיזָאר טימ טברַאֿפעגסױא ריא רַאֿפ לעיצעּפס טַאהעג טָאה
 : ןברָאטשעג זיא בייוו טשרע ןייז ואוו ,טעב ַא ןיא ןֿפָאלש טשינ טעװ יז זַא ,טגָאזעג
 -קעוַא רע לָאז עטלַא סָאד ןוא -- רעמיצ-ףָאלש ןיא לבעמ יינ ןֿפױק לָאז ירעה
 :לכיימש ַא טימ טגָאזעג ןוא ףיוה ןיא ןיײרַא יז זיא ךָאנרעד .רעדניק יד ןבעג

 -טסעדנוֿפ ביולג ךיא רָאנ ,ףיורעד קרַאטש טשינ ײטשַאב ךיא ,ירעה --
 זיא סָאד .ןביוט טימ ךיז ןבעגוצּפָא ןַאמסענזיב ַא רַאֿפ טשינ טסַאּפ סע זַא ,ןגעוו
 סָאד ןלעװ רימ .דנַאטש ןייד ןיא ןַאמ ַא רַאֿפ טשינ ,ןעגנוי-ןסַאג רַאֿפ טרָאּפס ַא
 ? רָאװ טשינ ,זייווכעלסיב ןכַאמ

 ,ןּפיל יד ןסיברַאֿפ טָאה ןוא ןרָאװעג ךיילב זיא ירעה

 לעשַאר ןעזרעד ןוא ןיײרַא בוטש ןיא ןיילַא ןעמוקעגניירַא רעטעּפש זיא רע ןעוו
 טָאה ,ריא וצ ןעמוקעגוצ רע זיא ,עלעגיוו סעלעדלָאג ייב ,עטניײװרַאֿפ ַא ,ןציז
 :טגָאזעג ןוא ּפָאק םעניורב-קידלָאג ריא ףיוא טנַאה יד טרַאצ טגײלעגֿפױרַא

 ךיא .בוטש ןיא ױרֿפ עדמערֿפ ןייק ןייז טשינ טעװ סע ,לעשַאר ,טשינ ןייוו --
 ...טשינ ןייוו ,ךייא ףיוא ןבעג גנוטכַא לעװ ןיילַא
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 טנָאקעג רע טָאה רָאנ'טשינ זַא ,טוג ױזַא קעװַא ןענייז ןטֿפעשעג סגניווריוא

 ןביולרעד ךיז טנָאקעג ךיוא טָאה רע רָאנ ,הבחרהב ןרעטלע ענייז ןטלַאהסיוא
 .טוַאס רעד ןיא טייצ רָאי ַא ףיוא ןענעטיינ רעדורב ןייז ןקישוצקעװַא

 טלָאװ רעוו ,ןבעל סירעמ ןיא ןעמוקעגרָאֿפ ךיוא זיא שינערעקרעביא סיורג ַא
 ןעניֿפעג ןענָאק לָאז לדיימ עקידוועמעש ,ענעדיײשַאב סָאד זַא ,ןביולג טנַאקעג סע
 זיא סָאװ ,סנױזַא סעּפע ןכיירגרעד וצ ףיוא ןליוו ןוֿפ חוּכ ןקיטיונ םעד ךיז ןיא
 ירעמ ?ןשטנואוו ענעגייא עריא ןגעק ןעוועג ץרַאה ריא ןוֿפ שינעֿפיט רעד ןיא
 -רַאֿפ טשינ טָאה יז .ןרוטַאנ עטלּפָאט ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד וצ טרעהעג טָאה
 ןעמוקעג טשינ זיא סע ןענַאװ זיב ,רוטַאנ עטייווצ ענעגייא ריא ךיז ןיא טקיטכעד
 ,ןליוו ריא ןריֿפוצסױא גנַארד םעד ריא ןיא ןֿפַאשַאב טָאה סָאװ ,טייהנגעלעג יד
 ןיא ןעמונעגנײרַא ךיז טָאה יז סָאװ ,ןכיירגרעד וצ ןעוועג טציא זיא ןליוו ריא
 ןייז ןוֿפ ,ןגניווריוא ןֿפורעג טציא טָאה יז יװ ,?סָאב; ריא ןעמענוצקעוװַא ,ּפָאק
 ,קָאטשנירג לעשַאר ,הלּכ

 "וצ ַא טייז סירעמ ןוֿפ ןעוועג זיא סע .ןעוועג םרוג וצרעד ןבָאה ןכַאז ךס ַא
 ,ןײלַא ךיז ןגעק טקַא-סיעכהל

 ,לָאטיּפש ןיא ןענעטיינ טימ ךיז טוט סע סָאװ ,ץלַא ןגעוו טסואוועג טָאה יז
 טימ ןעשעג זיא סע סָאװ ,"רעדנואוו; םעד ןגעוו טדערעג טָאה סַאג עצנַאג יד
 ןיוש זיא ריא ייב :ןעוועג םזגמ קרַאטש וליֿפַא טָאה סַאג יד ,ןוז סיקסווָאדיװַאד
 ,טנעה יד טימ ןצונַאב ךיז טנָאקעג ךיוא טָאה רע רָאנ ,ןעגנַאגעג רָאנ טשינ ןעטיינ
 ןבָאה סָאװ ,יד רעדָא ,םיא וצ ןיײרַא לָאטיּפש ןיא ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,םינכש יד
 רעדעי יוװ םורַא טייג ןעטיינ זַא ,טלייצרעד ןבָאה ,רעדניק ערעייז םיא וצ טכַארבעג
 ,שטנעמ רעטנוזעג-לַאמרָאנ רערעדנַא

 טשינ רָאנ ,ןעזעג ןיוש םיא ןבָאה עלַא ,ןענעטיינ טכוזַאב ןיוש ןבָאה עלַא
 ,לָאמ ןדעי ןוא -- ,ןעז טשינ יז ליוו רע זַא ,טגָאזעגנָא שוריֿפב טָאה רע .ירעמ
 -ּפָא גניווריוא יז טָאה ,ןגניווריוא טימ םעד ןגעוו ןדער טוװאורּפעג טָאה יז סָאװ
 ,ןקנַארק םעד ןגערֿפױא טעוװ יז לייוו ,סָאד ןוט וצ ןוֿפ טדערעגּפָא ןוא ןקָארשעג
 ךרוד טלָאװ יז ךיילג ,ליֿפעג סָאד טַאהעג טָאה יז .ןעז טשינ יז ליוו רעכלעוו
 ,עקידניז ַא ,עניירמוא ןַא סעּפע יוװ ןרָאװעג ןסױטשעגסױרַא גנומענַאב סנעטיינ
 ,?ךַאז עסואימ, יד ןוא .ךַאז עסואימ ַא סעּפע ןוטעגּפָא ןעוועג טלָאװ יז ךיילג
 ,םיא ןיא ןײז-טבילרַאֿפ ריא ,םיא וצ טײקכַאװש ריא ןעוועג זיא ,טליֿפעג יז טָאה

 טָאה סָאװ ,עירָאלג יד ןרױלרַאֿפ טַאהעג ןיוש ןעטיינ טָאה ןגיוא עריא ןיא
 ןייז ,טייקטמיילעג ןייז סָאװ ,טייקילייה ןוֿפ לָאערָא םעד ,טלגנירעגמורַא םיא
 רעד ןרָאװעג קירוצ רע זיא ןגיוא עריא ןיא .ןבעגעג םיא טָאה טײקנֿפלָאהַאבמוא
 -גלָאֿפרעד ַא ןוֿפ ערעירַאק ַא רָאֿפ םיא טייטש סע סָאװ ,טנעדוטס רעלַאמרָאנ

: 
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 םערָא ןַא ,יז ,ןגיוא ענייז ןיא ןבָאה יז ןַאק ףערטַאב ַא רַאֿפ סָאװ .טַאקָאװדַא ןכייר
 ? לדיימ-רעטעברַא שירייא

 ,עביל ריא ןוֿפ הביס יד ןעוועג זיא סָאװ ,דייל ןוֿפ עירָאלג יד ןרילרַאֿפ ןטימ
 ןבָאה סָאװ ,טייקנייש יד ,עיזעָאּפ יד ,ץנַאלג םעד ןרױלרַאֿפ ךיוא ןעטיינ טָאה
 זַא ,ןביוהרעד ןוא שילרעטסיוא יױזַא ,ןגיוא עריא ןיא שילרעטסיוא טכַאמעג םיא
 ייב ןעוועג זיא ןענעטיינ וצ עביל יד .םיא רַאֿפ ןעקנעשקעװַא טלָאװעג ךיז טָאה יז
 ןזעיגילער טימ עביל רעד ןיא טרעביֿפעג טָאה יז ,ליֿפעג זעיגילער ַא יו ריא
 ,ליֿפעג עזעיגילער סָאד ןרױלרַאֿפ ךיוא יז טָאה עביל יד ןרילרַאֿפ ןטימ .זַאטסקע
 טבױרַאב טליֿפעג ךיז טָאהיז ,ןעזנָא םענעגייא ריא ןיא טלדייאעג ױזַא יז טָאה סָאװ
 זיא טרעוו רענעגייא ריא :טסוּפ ןבילבעגרעביא זיא ןוא סניוועג ןסיורג ַא ןוֿפ
 : .ןעזנָא םענעגייא ריא ןיא ןלַאֿפעג

 -נוא רעיינ ןייז ןיא ןבעגעג ריא טָאה גניווריוא סָאװ ,טייהנגעלעג רעד ךרוד
 רָאג ןוֿפ לַאװק ַא ןבעל ןיא סערעטניא םעיינ ַא ןענוֿפעג יז טָאה ,גנומענרעט
 רַאֿפ טנֿפעעגֿפױא ךיז טָאה ןליֿפעג ןוא ןקורדנייא ,ןשינעבעלרעביא ,סהאנה עיינ
 רעד ךרוד ,טַאהעג טשינ הגשה ןייק רעירֿפ לָאמ ןייק ןוֿפרעד טָאה יז סָאװ ,ריא
 ואוו ,סרָאטס-טנעמַאטרַאּפעד עכייר ,רעּפעש-רעדיינש ןכוזַאב וצ טייהנגעלעג
 ןענוֿפעגסיױא לּכ-םדוק יז טָאה ,גנודיילק-ןעורֿפ ןיא סעדָאמ עיינ טכוזעגכָאנ טָאה יז
 ןֿפלָאהעג ןבָאה ,ןגָארטעג טציא טָאה יז סָאװ ,רעדיילק יד .רעּפרעק םענעגייא ריא
 םענעטָאנקעגסיױא קידרעדָאי רָאנ ,םעניילק ריא ןוֿפ סעיניל יד ןעגנערבסיורַא
 ןבָאה ןקָאז ענעדייז יד סָאװ ,סיֿפ עטקָאטעג ייד ,סמערָא עקיזָאר עלוֿפ יד ,רעּפרעק
 וצ ןֿפלָאהעגוצ ןבָאה ןקילב-רענעמ יד ןוא סעיניל ערעייז טנכייצעגרעטנוא לדייא
 ,ןקעדטנַא

 יו ,ןעוועג רעקיאעֿפ ליֿפ זיא ירעמ זַא ,טלעטשעגסױרַא דלַאב ךיז טָאה סע
 -סטֿפעשעג ןיא טרַאנעגּפָא טשינ לָאמ ןייק םיא טָאה שוח ןייז סָאװ ,גניווריוא
 יד טּפַאכעגֿפױא דלַאב טָאה גיוא ריא ,טנכערעג טַאהעג הליחּתכל טָאה ,ןכַאז
 טלעוו-עדָאמ יד/סָאװ ,ןציּפש ןוא לוט ןוֿפ ןטעזָאר ןוא ןֿפײלש יד ,ןדלַאֿפ יד ,סעיניל
 'טָאה יז .רעניַאזעד םעד ןטקעיָארּפ עכעלצינ רעייז ןבעגעג טָאה יז ןוא ,טגָארט
 ןעגנולעטשסיוא רַאֿפ ןענַאטשעג זיא ,סרָאטס-טנעמַאטרַאּפעד עכייר טכוזַאב טֿפָא
 -וצ ,ןלעטָאה ןוֿפ סיבַאל ןיא ןסעזעג ,סעניטַאמ ףיוא ןעגנַאגעג ,סרעטצנעֿפ ןיא
 ױזַא טרעכײרַאב ןוא ,טגָארט טלעוו עטנַאגעלע יד סָאװ ,םעד וצ ךיז קידנקוק
 -ייא ריא ןֿפַאשעג יז טָאה לָאמ טֿפָא .טײקנרַאֿפרעד ןוא שינעטנעק ריא םורַא
 ,דיילק ַא ריא רַאֿפ טײנעגֿפױא םיא טול טָאה רעטומ ריא סָאװ ,ןָאסַאֿפ םענעג
 וצ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סָאװ ,לעדָאמ םעיינ ַא טימ ןגניווריוא טשַארעביא ןוא
 ,גנושַארעביא רערעסערג ךָאנ סגניווריוא וצ ,יז זיא םעד וצ ."רעגָאלש; ַא ןרעוו
 ,ןעוועג גונעג זיא סע .עידוטס ןייז ןיא לדיימ-לעדָאמ עטסעב סָאד ןעוועג ךיוא
 -ֿפױרַא ,עלעקזולב ַא ,עלעטנַאמ-ןסַאג ַא ,דײלק-עניטַאמ ַא ןוטנָא לָאז ירעמ זַא
 לוט ןוא ןרעדעֿפ טימ ,ןכיוה-ןרָאג ,ןטיירב םעד ּפָאק ןטקָאלעג ריא רעביא ןצעז
 -רעײֿפ טימ טנײשעגסױרַא ןבָאה דנַאר ןייז רעטנוא ןוֿפ סָאװ ,טוה ןטצוּפַאב
 -וטס רעד רעביא ךיז ןריצַאּפשכרודַא ,ןגיוא-עקנישזָאר עצרַאװש עריא ןצירּפש
 טָאה יז סָאװ ,ךעלכיש עריא טימ ןטערט ,למעריש ןטנַאגעלע םעד טימ עיד
 ךיז ןלָאז ךעלסיֿפ עריא זַא ,לדיילק סָאד יז ןוֿפ ןטלַאהקירוצ ױזַא טנָאקעג
 רעוויטיסנעס ריא תעב ,טײקטקָאטעג רעקידווענח רעצנַאג רעייז ןיא ןקעדֿפױא
 ריא ןוֿפ ףָאטש ןקיטכיזכרוד םעד ךרוד רעטיצ םעניד טימ טרירביו טָאה ןקור
 ייז יצ ,ןוֿפרעד ןעזעגּפָא ,"רעמונע םעד ןלעטשַאב ןלָאז רעֿפױק יד זַא ,דיילק
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 .טשינ רעדָא ןעמָארק-םייה ערעייז ןיא םיא ןֿפױקרַאֿפ וצ ןטכיזסיוא טַאהעג ןבָאה
 זיב ,רעמונ ַא ןלעטשַאב טלָאװעג טשינ ןבָאה סָאװ ,"רעֿפױק, ןעוועג ןענייז סע
 .ןרירטסנָאמעד רעירֿפ טשינ םיא טעוװ ירעמ ןענַאװ

 -עג סגניווריוא ןיא רעֿפלעה רעקיטכיוו ַא ןרָאװעג דלַאב םורַא ױזַא זיא יז
 ןשיבנג ַא קידנבעג ,ןגניווריוא טגערֿפעג טָאה רעֿפױק ןייא טשינ ןוא -- ןטֿפעש
 :ןירעמ ףיוא גיוא ןייא טימ קנואוו

 ?עלעסקיש סָאד ןעמונעג וטסָאה ןענַאװ ןוֿפ ---
 "נַאקס טכַאמעג ,טכָאקעג יטרַאקעמ ךיז טָאה ןיטרַאקעמ ייב םייה רעד ןיא

 ןיוש טָאה יטרַאקעמ קירטעּפ רָאנ .ןעמוקעגמייהַא טעּפש זיא ירעמ ןעוו ,ןלָאד
 רעד ןעוועג טציא זיא יטרַאקעמ רעטָאֿפ טשינ ,טכַאמ ןייז ןרױלרַאֿפ טַאהעג
 טֿפרַאדַאב טשינ ןיוש רעמ טָאה ןעמ .ירעמ רָאנ ,החּפשמ רעד ןוֿפ רעגרָאזַאב
 טשינ ןיוש ךיז טָאה ןעמ ןוא ,לּפעט-רָאּפש םעד ןיא טלעג-הריד ןייק ןעלמַאז
 החּפשמ יד טגרָאזַאב ןבָאה תוריכש סירעמ .שדוח ןוֿפ ןטשרע ןרַאֿפ ןקָארשעג
 טשינ ךיוא ןיוש זיא טיורק טימ "ףיב-דנרָאקא -- ,טלעג-הריד טימ רָאנ טשינ
 טציא ןעמ טָאה ןיטרַאקעמ ייב ,זיוה סיטרַאקעמ ןיא טסַאג רענעטלעז ַאזַא ןעוועג
 ןוא רעטניוו ףיוא טכישַאב ןעוועג ןענייז רעדניק יד .שײלֿפ ןסעגעג גָאט ןדעי
 טנָאקעג טציא טָאה יטרַאקעמ ןירטעק .ךעלעטנעמ עמערַאװ ,עטוג טימ טגרָאזַאב
 ןעיינ וצ רעדיילק ןוא רעדמעה ןעמענמײהַא רעמ טֿפרַאדַאב טשינ ,ןעורּפָא ךיז
 ,רעטוּפ רעמ ןוא ךלימ זָאלג קירעביא ןַא ןביולרעד טנָאקעג ךיז טָאה ,םייהעג ןיא
 יטרַאקעמ עבָאב יד .טסוה ריא רַאֿפ ןצונַאב ןסייהעג ריא טָאה רָאטקָאד רעד סָאװ
 טָאה יז סָאװ ,םילכַאמ עיינ עילימַאֿפ רעד רַאֿפ ןטײרברָאֿפ טציא טנָאקעג טָאה
 רעד ןוא .דנעלרייא ןיא ,םייה רעטלַא רעד ןיא ןטייצ עטוג יד ןוֿפ טקנעדעג ייז
 סע טגעלֿפ רע יוװ ױזַא "זדנעג יד ןקָארשעג, טשינ ןיוש טָאה יטרַאקעמ רעטָאֿפ
 יד .בוטש ןיא רעבעג-טיורב רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא רע ןעוו ,ןוט טלעמונַא
 זיא רע זַא ,ןרעהוצנָא ןֿפָא ןבעגעג לָאמ ןייא טשינ םיא טָאה יטרַאקעמ עבָאב
 רעמ ןיירַא בוטש ןיא טגנערב ירעמ :סָאבעלַאב רעצנַאג רעד טשינ רעמ ןיוש
 ףיוא ןעיירש לָאז רע זַא ,דניק ןייק טשינ רעמ ,ןסקַאװרעד זיא יז ןוא ,םיא ןוֿפ
 ןזָאלרַאֿפ ירעמ טעװ ,קיטש עטלַא ענייז ןרזחרעביא רע טעװ רעמָאט ןוא ; ריא
 יטרַאקעמ :טקריװעג טָאה סָאד .תולד ןטימ ןביילב ןלעוװ ייז ןוא --- םייה יד
 ,רעדיוװ ,זיא סע סָאװ ,ךיז רַאֿפ סעּכ ןייז ןטלַאה וצ ןעמונעג טכַא ןיא רעמ טָאה
 -ליואוו ַא --- ,ןײרַא ןולַאס ןיא רעטֿפָא סָאװ ןייג וצ םיא רַאֿפ דיירסיוא ןַא ןעוועג
 טשינ טלָאװ סע ןעוו ,ןענוגרַאֿפ ןעוועג םיא סע טלָאװ החּפשמ יד סָאװ ,גָאט

 .רעבעל ןייז רַאֿפ ךעלדעש ױזַא ןעוועג
 םעד ךָאנ טקנעבעג טָאה יז .טײקטסוּפ ַא ןבילבעג זיא ןיילַא ןירעמ ןיא רעבָא

 ,טרעכײרַאב טַאהעג יז טָאה ןענעטיינ וצ עביל יד ןכלעוו טימ ,ליֿפעג ןלעדייא
 . ,טשרוד ןקיטסייג ַא ריא ןיא טזָאלעגרעביא טַאהעג טָאה ןענעטיינ וצ עביל יד

 -רעביא ךיז טשרוד רעקיטסייג רעד טָאה טציא ,ןרָאװעג טליטשעג טשינ זיא סָאװ

 -עג ריא ףיוא טכַאנייב יז טגעלֿפ לָאמ ליֿפיװ ,טֿפַאשנדיײל עשיזיֿפ ַא ןיא טלדנַאװעג

 .רעּפרעק ןטמיילעג סנעטיינ םורַא ןעמענ טנעה עריא זַא ,ןוֿפרעד ןעמולח רעגעל

 ןייז ןיא ןּפיל עריא ןוא זָאנ ריא ,ןגיוא עריא ,םינּפ ריא טערונעגנייא טָאה יז

 -ײּפעג יד טלַאה יז .ריא רַאֿפ ךעלגעווַאבמוא טגיל עכלעוו ,טסורב עגנוי עסייוו

 רעסַאװ ךעלבעל ןיא םיא טדָאב יז ,טנעה עריא ןיא רעדילג עטמיילעג ,עטקינ

 זַא ,םולח םעד רעמ טשינ רעבָא ,גנַאלרַאֿפ םעד טָאה יז .דניק ןיילק ַא טדָאב ןעמ יו

 ,טלדנַאװרַאֿפ גנַאלרַאֿפ רעד ךיז טָאה טציא .ןרעוו טריֿפעגסיױא ןָאק גנַאלרַאֿפ רעד
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 ,ןכעלגעװַאב ַא ןעמענוצמורַא ,ןזדלַאהוצמורַא טשרוד ַא ןיא ןעגנַאגעגרעביא זיא
 עריא ןיא ןעגנַאגעגנײרַא זיא גנוטסולג יִד ,רעּפרעק ןגנוי ,ןקרַאטש ,ןקידעבעל
 לוֿפ זיא יז .טולב ריא ןוֿפ ןלעצ יד טייקיטשרוד טימ טליֿפעגנָא טָאה ,רעדילג
 ,טשרוד ןוא גנַאלרַאֿפ טימ ןעוועג

 -עג זיא עכלעוו ,רוגיֿפ ענייש ריא ,טֿפעשעג סגניווריוא ןיא גלָאֿפרעד ריא
 ןטנעמילּפמָאק ליֿפ יד ,סיֿפ ענייש עריא ,רעדיילק עשידָאמ ןיא ןעוועג טריצ
 -וצרעבירַא טייקרעכיז ,טומ ןבעגעג ריא ןבָאה ,ךיז ןגעוו טרעהעג טָאה יז סָאװ
 | ,ןשטנעמ ןלַאער ַא ףיוא ןעגנוטסולג ןוא ןעגנַאלרַאֿפ עריא ןגָארט

 טשינ ייז ןענייז 1 סטענ ןיא םינּפ ךעלגנעל סגניווריוא טשינ ריא טנָאמרעד
 .ןרעדָא סנדייב ערעייז ןיא טניר טולב ןייא ? רעטומ ןוא רעטָאֿפ ןייא ןוֿפ רעדירב
 טגעלֿפ יז סָאװ ,רעּפרעק סגניווריוא ןוֿפ חיר ןבלעז םעד טליֿפ יז ,ןתמא רעד ןיא
 ,רָאה עצרַאװש עטכידעג ענייז .רעּפרעק סטענ ןשַאװעג טָאה יז תעשב ןליֿפ
 יז סָאװ ןקָאל סטענ יו ױזַא טקנוּפ ןענייז ,ךיז ןעלזיירק וצ ביל ןבָאה סָאװ
 טרירַאב קידנליוו-טשינ יז טָאה טלעמונַא ןוא .ןעמעק וצ טַאהעג ןרעג ױזַא טָאה
 ,טײקיטֿפנַאז עבלעז יד טיוה ןייז ןיא טליֿפרעד יז טָאה ,םענייז םינּפ ריא טימ
 עכעלגעווַאב טימ "טענ; ריא רַאֿפ ןעוועג זיא רע .טיוה סטענ ןיא ןגעלעג זיא סָאװ
 טנעה ,ןזדלַאהמורַא ןוא ןעמענמורַא ריא ףיוא ןריגַאער ןענָאק ןלעװ סָאװ ,טנעה
 ...ךעלגעווַאב ןוא קיטֿפערק ,קרַאטש ןענייז סָאװ

 עביל רעטקיטסײגרַאֿפ ריא ןוֿפ ןסקַאװעגסױרַא ,רעגַאב ןסייה םעד:טָא
 ,טכוזרעֿפײא סלעשַאר ןֿפלָאהעגוצ טָאה ,ןענעטיינ

 ,ןגניווריוא ייב ןטעברַא ןביוהעגנָא טָאה ירעמ סָאװ ,ןָא גָאט ןטשרע םעד ןוֿפ
 יד ןזָאלרַאֿפ טלָאװעג טָאה לעשַאר .,ריא ףיוא ןעוועג קיטכיזרעֿפײא לעשַאר זיא
 ןטרַאװ וצ קידלודעגמוא ןעוועג זיא יז ,ןגניווריוא ייב ןטעברַא ןייג ךיוא ןוא לוש
 .ןעמונעגרעטנוא טָאה יז סָאװ ,עיֿפַארגָאנעטס ןיא סרוק םעד ןקידנע טעװ יז זיב
 סרעטומ ריא טניז .ןגניווריוא טימ ןבָאה הנותח טלָאװעג דלַאב שטָאכ טָאה יז
 ןרָאװעג טקעװעגֿפױא יו ױזַא זיא יז ,טייקרעכיזמוא ןַא טליֿפעג יז טָאה טיוט
 -רַאֿפ ןטלַאהעג יז טָאה ןבעל סָאד ןכלעוו ןיא ,םולח םענייש ַא ןוֿפ לָאמַאטימ
 ,טציא זיב טגיוו

 ךיז טָאה רעטָאֿפ ריא סָאװ ,רעטכָאט עטעװעלַאבעצ יד ןעוועג זיא לעשַאר
 ןֿפלָאהעגוצ ןבָאה עלַא .דניק טכַאמעג עילַאק ַא ןעוועג זיא יז .ריא ןיא טלגיּפשעג
 ,עילימַאֿפ יד ,םינכש יד ,ןרעטלע יד -- ,ןעלטרעצרַאֿפ ןוא ןכַאמ וצ עילַאק יז
 ןעוועג רּפכמ ןבָאה רוגיֿפ עשיאוטַאטס ריא ,למינּפ ןייש ריא ,לוש יד וליֿפַא
 ןעמוקּפָא טנָאקעג טָאה לעשַאר .ןרעלעֿפ עלַא טקעדרַאֿפ ןוא תוריבע עלַא ףיוא|
 :ןירערעל רעד ייב וליֿפַא סעיצקעל עריא ןכַאמ וצ ןלעֿפרַאֿפ רַאֿפ טשינרָאג טימ
 -עגסױרַא יד רעטנוא ןוֿפ ןגיוא ענייש עריא ןצָאלגרַאֿפ טֿפרַאדַאב רָאנ טָאה יז
 -ַאב טכידעג ריא ייב ןעוועג ןענייז סָאװ ,ךעלדעל ,ענעלָאװשעגנָא יו ,ענעביוה
 טשינ .טנעה יד טזָאלעגּפָא טָאה ןירערעל יד ןוא -- ,סעיוו עצרַאװש טימ טמיוז
 ַא יו יז טריצעג ,"קינָאה ןוא קיסע; ןיא טדיילקעג רעטָאֿפ רעד יז טָאה רָאנ
 ענייז ערעדנַא עלַא ףיוא יו טלעג רעמ ריא ףיוא ןבעגעגסיוא ןוא הדיחי-תב
 ריא יוװ ןטלַאהעג ,טריטּפָאדַא יז טָאה ,ץנַארק סעסימ ,עטנכש יד רָאנ ,רעדניק
 ,ךעלכעלײשטַאֿפ טיינעגסיוא ,ךעלדיילק ריא רַאֿפ טײנעגֿפױא ,עקלַאיל ענעגייא
 ןיא ןעגנַאגעגכרודַא ,עטצוּפעגסיױא ןַא ,זיא יז ןעוו ןוא --- ,רָאה יד ריא טמעקעג
 ,ריא ןיא טלגיּפשעג עלַא ךיז ןבָאה ,סַאג עטסקיצרעֿפ-ןוא:טכַא יד גָאטנוז ַא
 .סַאג רעד ןוֿפ ןיסעצנירּפ יד ןעוועג טלָאװ יז ךיילג
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 ןעוועג טניואוועג לעשַאר זיא ,עלחשעמ-רעביוצ ַא ןיא יו ןסקַאװעגסיױא
 יז ,ריא טימ ןעזנייא רעדנוזַאב ןבָאה ןלָאז ,עדמערֿפ ייס ,ענעגייא ייס ,עלַא זַא

 "יימ ערעדנַא .יד סָאװ ,סעיגעלױװירּפ עסיוועג וצ טקיטכערַאב ןטלַאהעג ךיז טָאה

 טלָאצַאב טשינ רעוװ ריא טָאה רעמָאט ןוא ,וצרעד טקיטכערַאב טשינ ןענייז ךעלד

 -ָאד טָאה יז ,טקידיײלַאב טליֿפעג ךיז יז טָאה ,גנורעדנואווַאב סָאמ עקיטכיר יד

 -ַאקק עריא ןעוועג ןטלָאװ ייז ךיילג ,ייז טלדנַאהַאב ,סעטרבח עריא עלַא טרינימ

 ןוֿפ טכיוועג םעד רעטנוא טקירדעצ ירעמ עמערָא יד טָאה יז ."סנירעניד-רעמ

 םעיינ ַא ןיא ןזיװַאב ךיז טָאה ירעמ ןעוו .טייקטלייוורעדסיוא ןוא טייקיטכיוו ריא

 ןיא טצוּפעגסױא יז טָאה רעטומ יד עכלעוו טימ ,עקזירֿפ רענייש ַא ןיא ,דנַאב

 טשינ ןוא ןירעמ וצ טמוק סָאד ױזַא יו טרעדנואוועג לעשַאר ךיז טָאה ,גָאטנוז ַא

 -ּפָארַא יז טָאה טסעשז ןכעלדנעטשרַאֿפבלעז ַא טימ ןוא ,לעשַאר וצ ,ריא וצ

 ןוטעגנָא סע ןוא ןירעמ ןוֿפ םולב יד רעדָא עלעקזירֿפ סָאד ,דנַאב םעד ןעמונעג

 רָאנ טשינ טלדנַאהַאב יז טָאה ױזַא .ןעמוקעג ריא טלָאװ סע ךיילג ,ךיז ףיוא

 -ַאב ןעמ יו טרעדנואווַאב יז טָאה ןעמ ,סעטרבח ערעדנַא יד ךיוא רָאנ ,ןירעמ
 ,טַאהעג ןרעג טשינ יז טָאה ןעמ רָאנ ,ץנַאלֿפ ענייש ַא ,לגױֿפ םענייש ַא טרעדנואוו
 ,האנק סָאמ עסיוועג ַא טקעטשעג ךיוא טָאה םעד ןיא זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ סע

 ,שטַאּפ רעטשרע רעד ןיוש .ןרָאװעג טרעטשעצ ץלַא סָאד זיא לָאמ ַא טימ ןוא
 ןוֿפ רעדוּפ םעד טשיװעגּפָא טָאה עכלעוו ,ןעמומ ריא ןוֿפ ןעמוקַאב טָאה יז סָאװ
 .טייקרעכיז-טסבלעז ריא ןכָארבעגרעטנוא טָאה ,טמעשרַאֿפ יז ןוא םינּפ ריא
 טייקנייש ריא סָאװ ,םעד ןוֿפ רעמ ץלָאטש ריא ןיא ןרָאװעג טעדנואוורַאֿפ זיא יז
 רעדייא ,קורדנייא ןקירעהעג םעד ןעמומ ריא ףיוא ןכַאמ וצ טלעֿפרַאֿפ טָאה
 ױזַא טָאה רעטומ ריא סָאװ ,עמומ יד סָאװ ,סָאד ןוא ,טײקטמעשרַאֿפ רעד ןוֿפ
 טָאה ,עילימַאֿפ ריא רַאֿפ יז ןזייוו וצ טמעשעג ךיז טָאה ,ריא ןגעוו טדערעג ליֿפ
 "ןוא-טכַא רעד ףיוא רָאנ ןיסעצנירּפ ַא זיא יז זַא ,ןעז וצ ןגיוא יד טנֿפעעג ריא
 ַא יו רעמ טשינ יז זיא ,יעוודָארב וצ ,וצֿפױרַא לסיבַא -- ,סַאג רעטסקיצרעֿפ
 ענירג ןוֿפ רעטכָאט ַא ,רעדנעלסיוא ןוֿפ טמַאטש סָאװ ,ןירעדיַאס-טסיא עטושּפ
 -לעזעג רעד ןיא ןעגנערבניירַא טשינ יז ןָאק ןעמ סָאװ ,ןרעינַאמ ןָא ןטנַארגימע
 | ,החּפשמ רענעגייא ריא ןוֿפ טֿפַאש

 ןעוועג זיא יז .ןרָאװעג קיטייצ ירֿפ לעשַאר זיא ,רוטַאנ עשילַאטנעירָא עדעי יו |
 עריא .ןרָאי עריא ןוֿפ רעטלע ליֿפ ןעזעגסיוא טָאה ןוא ןסקַאװעג רעכעה ליֿפ
 רעטלקיװטנַא-לוֿפ ַא ייב יו דיילק ריא ןוֿפ ןבױהעגסױרַא ךיז ןבָאה טסירב עלוֿפ
 ,ןטֿפיה עטיובעג קרַאטש ףיוא טורעג טָאה טסויב רעכעלטַאטש ריא ןוא --- ױרֿפ
 ,עזעיצַארג רעזדלעה-ןענַאװש יו ,עשיטעטסעיַאמ .רָאּפ ַא ןוֿפ ןטלַאהעגרעטנוא
 ענעטלַאהַאב ַא טַאהעג לעשַאר טָאה ןָא זייוודניק ןוֿפ ךָאנ .סיֿפ עטרעגנעלעגסיוא
 ,טייקגייש ריא ףיוא עצלָאטש ַא ,רעּפרעק ריא טימ ךיז ןליּפש וצ הוואּת עמייהעג
 ,ענעסקַאװרעד ַא ,טציא ,ףיורעד קיניזטסואווַאב טכַאמעג יז ןבָאה םורַא עלַא סָאװ
 ןָאק טייקנַייש ריא זַא ,טניימעג ןוא טייקנייש ריא ףיוא ןעוועג רעצלָאטש ךָאנ יז זיא
 ןעוו ,טגעלֿפ יז .ןלעוּפסױא ץלַא ריא רַאֿפ ןָאק ,ןעניוועג ןטכַאלש עלַא ריא רַאֿפ
 ריא טימ ןקיווק ךיז ליֿפוצ ,ןעלגיּפש ךיז ליֿפוצ ,ךיז טימ ןיילַא ןעוועג זיא יז
 ןוא ,גנורעדנואווַאב ןָא ןבעל טנָאקעג טשינ יז טָאה ,ןירעליּפשיוש ַא יוװ ...בייל
 .ןרױלרַאֿפ ןוא ךעלקילגמוא ןעוועג יז זיא ,ןרָאװעג טגָאזעגּפָא ריא זיא סָאד ןעוו

 ןייז ןרילבַאטע וצ לקנָא דיא ןוֿפ טלעג סָאד ןעמוקַאב טָאה גניווריוא טניז
 ןגניווריוא טָאה לקנָא רעד .ךיז ןיא רערעכיז ןרָאװעג יז זיא ,טֿפעשעג ןגייא
 -ריוא טכַארטַאב רַאֿפרעד טָאה יז ,ןדנ ריא ןוֿפ לייט ַא יו טלעג סָאד טגרָאבעג
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 ,טַאהעג טייצ רָאנ טָאה יז ןעוו ,גָאטימכָאנ ןדעי .סנגייא ריא יו טֿפעשעג סגניוו
 ןוא ּפַאש סגניווריוא ןיא ןײגֿפױרַא ,סעיצקעל יד ןכַאמ וצ טָאטשנַא ,יז טגעלֿפ
 טגעלֿפ יז ,ריא טימ ןוט וצ טַאהעג טשינ ןבָאה סָאװ ,ןכַאז ןיא ןשימנײרַא ךיז
 -נָא ייז ןבעג ,טעברַאעג טרָאד ןבָאה סָאװ ,ןעױרֿפ יד ןוא ךעלדיימ יד ןקוקכָאנ
 ,ריא סיוא ןכַאמ קזוח ןגעלֿפ סנירעטעברַא יד ,הכאלמ רעייז ןריקיטירק ,ןעגנוזייוו
 לייט יז ןֿפרָאװעגנײרַא ,טגערעגֿפױא יז ןבָאה סָאװ ,ךעלטרעוו ןֿפרַאװאוצ ריא
 ןֿפױא סיֿפָא ןייז ןוֿפ ןגניווריוא ןֿפורעגֿפױרַא טָאה ןעמ זיב ,עירעטסיה ןיא לָאמ
 ,ּפַאש ןוֿפ ןעמענקעוװַא יז לָאז רע זַא ,קָאטש ןטשרע

 טסלָאז וד זַא ,ליוו ךיא סָאװ ,לעדָאמ ַא בָאה ךיא ,רעטנורַא םוק ,לעשַאר --
 : : ,הנוק ַא רַאֿפ ןזייוו סע -

 ייב לעדָאמ ַא ןעזעג בָאה ךיא .עיטסעגוס ַא בָאה ךיא ,רערעייט ,רעה --
 ,םורַא ןדלַאֿפ ליֿפ טימ רודַאּפמָאּפ רעדיו טציא טגָארט ןעמ .ןסקַאז

 ,ןטנוא ךיד ףרַאדַאב ךיא ,רעטנורַא םוק ,סייוו ךיא ,ָאי --
 לָאמ ןייק וטסמענ סָאװרַאֿפ ? ןירעמ ןוֿפ סעיטסעגוס ןָא וטסמענ סָאװרַאֿפ ---

 ? עיטסעגוס ַא עניימ ןָא טשינ
 ,שרעדנַא סעּפע רַאֿפ ירעמ ןוא ךַאז ןייא רַאֿפ טוג טסיב וד ,לעשַאר ,ָא --

 ריא וצ גניווריוא טגָאז -- ,ןזייו ייז טסנָאק וד ,סעיטסעגוס ןבעג ןָאק ירעמ
 ,הנוק ַא רַאֿפ 12 לעדָאמ ןזייוו ףרַאדַאב ךיא ,רעטנורַא םוק --- ,לכיימש ַא טימ
 12 לעדָאמ יוװ ןזייוו םיא טסנָאק וד ,דנַאלוװילק ןוֿפ הנוק רעסיורג ַא זיא רע
 ,ידיעל ַא ףיוא סיוא טעז

 טנָאקעג ךיז טָאה לעשַאר ןכלעוו ןיא ,לעדָאמ רעד ןעוועג עקַאט זיא 12 לעדָאמ |
 -עגרָאֿפ טָאה 12 לעדָאמ ,םעד רַאֿפ רוגיֿפ עקיטכיר יד טַאהעג טָאה יז ,ןזיײװַאב
 ןַא ןוֿפ קידנעײטשַאב ,טייצ רעד ןוֿפ "קיש ןטסכעה םעד ךיז טימ טלעטש
 םעד רַאֿפ טָאה לדיימ-לעדָאמ סָאד סָאװ ,ןטסַאק-טסורב ןכיוה-ןבירטעגרעביא
 טֿפרַאדַאב טשינ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,טָאה לעשַאר .ךעלעשיק טימ טעבעגסיוא קעווצ
 ריא רַאֿפ ןסָאגעגסױא יװ ןעוועג זיא לעדָאמ רעד : ךעלעשיק ןייק וצ ןעמוקנָא
 ןוא עילַאט רעד ייב קנַאלש ןוא גנע יז קידנעמענמורַא ,רוגיֿפ רעכיוה רעגנַאל
 לעשַאר .סעילַאװכ-ןדלַאֿפ ךרוד לייט ןטשרעטנוא םייב דנַאר ןטיירב ַא קידנכַאמ
 -עג טָאה דנַאלווילק ןוֿפ הנוק רעד --- ,רָארוֿפ ַא טכַאמעג 12 לעדָאמ ןטימ טָאה
 .גנולעטשַאב עסיורג ַא טכַאמ

 ןעוו ,עידוטסיּפַאש סגניווריוא ןיא ןעמוקעגֿפױרַא לעשַאר זיא לָאמ רעדנַא ןַא
 ,םויטסָאק-גנילירֿפ ַא ןוֿפ לעדָאמ ַא הנוק ַא רַאֿפ ןזייוו ןיא ןטלַאהעג טָאה ירעמ
 ןוֿפ רעגנעל ,ןטניה ןטעװעדלַאֿפעג ַא טימ ,רעקיטש ייווצ ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא סָאװ
 ןיד ,גנוי ַא רַאֿפ ןעוועג טמיטשַאב זיא םויטסָאק רעד .טנרָאֿפ ןוֿפ יו ןטניה
 ךלימ-ןוא-טולב טימ יוװ ,רענעטָאנקעג-טסעֿפ סירעמ .ןטֿפיה יד ןיא לָאמש ,לדיימ
 ,םויטסָאק םעד ןיא קידווענח רעייז ןעזעגסיוא טָאה רעּפרעק רעטּפַאזעגכרודַא
 ּפָאק ןֿפױא טוה ןטיירב ַא טימ ,טרידַארַאּפ יז יו ,ןעזרעד יז טָאה לעשַאר ןעוו
 טנערבעג יז טָאה ,עידוטס ןיא הנוק םעד רַאֿפ ,טנַאה ןיא למעריש ןטימ ןוא
 םעד ןרירטסנָאמעד ךיוא לָאז יז זַא ,ףיורעד ןענַאטשַאב אקווד ןוא האנק רַאֿפ
 ריא ןבעגעג ןעקנואוו עליטש ךרוד גניווריוא טָאה םניחב .הנוק ןרַאֿפ לעדָאמ
 זַא ,ןעזעג טָאה גיוא ןרַאֿפרעד ןייז לייוו ,ןוט טשינ סע לָאז יז זַא ,ןרעהוצנָא
 ,רוגיֿפ סלעשַאר רַאֿפ טסַאּפעגוצ טשינ זיא לעדָאמ רעד

 ,רוגיֿפ ןיימ טימ ןייג טעוו םויטסָאק רעד יװ ןעז טעװ ריא ? טשינ סָאװרַאֿפ ---
 ,ןטסעמנָא םיא ךימָאל ,ירעמ ,רעהַא םיא ביג
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 טסַאּפ רע -- .ךיוה טגָאזעג ןיוש גניווריוא טָאה --- ,טשינ ףרַאדַאב ןעמ --
 .ןירעמ ףיוא ןייש ץנַאג ךיז
 ,רימ ףיוא ןסַאּפ ךיז טעװ רע יװ ןעז ליוו ךיא ? טשינ סָאװרַאֿפ -- |

 ארומ ןוא טסואוועג טוג ץנַאג עקַאט טָאה גניווריוא יוװ ןעוועג זיא ףוס רעד
 ךעלריטַאנ ױזַא ןגעלעג זיא סָאװ ,םויטסָאק רעד .ןעשעג סע טעװ ױזַא זַא ,טַאהעג
 וצ ,גנע וצ ןזיוועג ךיז טָאה ,רעּפרעק ןקיגיױב ןטכייל סירעמ ףיוא ןטסָאמעגנָא
 ןבָאה טסירב עריא .,רוגיֿפ רעכיוה ןוא רעלוֿפ סלעשַאר ףיוא שידניק ןוא לָאמש
 ,ןטֿפיה עטיירב עריא ךיוא ױזַא ,לטעקַאשז ןגנע ןוֿפ ךעלריטַאנמוא טרַאּפשעגסױרַא
 טימ ןוא ,ריא ףיוא ןגיוצעגנייא ךיז ,טשטיינקעג ךיז טָאה םויטסָאק רעצנַאג רעד
 וצ םעד ןוֿפ טקעדעגוצ טשינ ,סיֿפ עטצינשעג-ןייש וליֿפַא ןעוו ,עגנַאל עריא
 ,הלעמ ןייק טשינ ןעוועג עדָאמ רעקידלָאמסנעד רעד טיול זיא סָאװ ,לדיילק ןצרוק
 ןעוועג זיא ףוס רעד ,שימָאק ךעלשּפיה ןעזעגסיוא יז טָאה ,ןורסח רעסיורג ַא רָאג
 ,טריקַארבסיױא לעדָאמ םעד טָאה הנוק רעד זַא

 ר -עג טשינ ןוא קיטומטוג רעייז ןעוועג ןכַאז-טֿפעשעג ןיא זיא סָאװ ,גניווריוא
 הנוק רעד יו םעד ךָאנ ,טָאה ,טלעג ןוֿפ טסולרַאֿפ ַא ייב שינרעגרע ןייק .ןזיוו
 טוואורּפעג טָאה רע .סָאּפש ַא קסע ןצנַאג םעד ןוֿפ טכַאמעג ,קעװַא ןעוועג ןיוש זיא
 : ריא וצ ןֿפורעגנָא ךיז ןוא לעשַאר ענעבילבעג-ןרױלרַאֿפ יד ןקיאורַאב וליֿפַא

 ַא ןֿפרַאדַאב טעװ רע ןעוו ,ןעמוקקירוצ טעװ רע ,לעשַאר ,טשינ טכַאמ סע --
 ,רודַאּפמָאּפ

 טליֿפעג ךיז טָאה יז ,רעלעֿפ ַא ןעגנַאגַאב זיא יז זַא ,טסואוועג טָאה לעשַאר
 סָאװ ,טייקשירַאנ רעד בילוצ ,סנטשרע :ןכַאז ייווצ בילוצ טרעגרעעג קרַאטש
 ךָאנ ריא טָאה סָאד ןוא --- סנטייווצ ; גנונרָאװ סגניווריוא ןגעק ןוטעגּפָא טָאה יז
 -עג טשינ לָאמ סָאד טָאה טייקנייש ריא סָאװ ,םעד בילוצ -- ,ןוטעג ייוו רעמ
 -עגסיוא ריא ךיז טָאה טע ןוא ,טלזגַאב ,טבױרַאב טליֿפעג ךיז טָאה יז .טקריוו
 ריא טָאה יז .המקנ ןוא ןוחצנ ןוֿפ ךעלרעיײֿפ ןגיוא סירעמ ןיא טעז יז זַא ,טכַאד
 יז ןוא ,ירעמ טשינ ,ָאד עטסָאבעלַאב יד זיא ,לעשַאר ,יז זַא ,ןסיוװ ןזָאל טלָאװעג
 : ןֿפורעגנָא ךיז טָאה

 םעד רַאֿפ טלעג ןבעגעג טָאה לקנָא ןיימ זַא ,ןסיוו טסלָאז וד זַא ,ליוו ךיא ---
 ,ץַאלּפ

 רעבָא ךיז טָאה רע ,עלייוו ַא ןגיוושעג טָאה רע .ןרָאװעג טיור זיא גניווריוא
 : טגָאזעג ןוא ןענוֿפעגקירוצ דלַאב

 לקנָא םעד סיוא לָאצ ךיא זַא ,ןסיוו טסלָאז וד זַא ,ליוו ךיא ,לעשַאר ,רעה ---
 .םיא ןוֿפ טגרָאבעג בָאה ךיא סָאװ ,טנעס ןדעי

 ,עטלטױררַאֿפ ַא ,לעשַאר טָאה -- ,טניימעג ױזַא טשינ סע בָאה ךיא ,ָא ---
 טרעֿפטנעעג ,ןוטעגּפָא ָאד טָאה יז סָאװ ,טיײקשירַאנ עטייווצ יד קידנעעזנייא
 : ,קיטנעהּפָא

 ןדייר טשינ רעמ רימָאל .טניימעג ױזַא טשינ סע טסָאה וד זַא ,סייוו ךיא ---
 .ןוֿפרעד

 ,םייהַא ןייג וצ עלעטיה ןוא לטנַאמ ריא ןוטעגנָא טָאה ירעמ ןעוו ,רעטעּפש
 ןרעדנַא ץנַאג ַא טימ ןֿפורעגנָא ךיז ןוא ריא ןבעל ןסקַאוװעגסיױא גניווריוא זיא
 : ריא וצ טדערעג רעירֿפ זיא-סעדזעוו טָאה רע יו ןָאט

 ?ירעמ ,ײרֿפ טנייה טסיב ---

 ?וטסגערֿפ סָאװרַאֿפ ,ָאי --
 .ןסע ןעמַאזוצ ןייג ןלָאז רימ זַא ,ליוו ךיא --
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 ...לעשַאר זַא ,טניימעג בָאה ךיא --
 .טקַאהעגּפָא רע טָאה -- ,ורוצ לעשַאר זָאל --
 ? הנוק ַא טימ ,זיא סָאװ --
 ,ןײלַא רימ טימ ,ןיינ --
 םיא ןוא טגָאזעג יז טָאה -- ,ןגינעגרַאֿפ ןטסערג ןטימ ?ןןײלַא ריד טימ --

 ךיז לע ךיא ,טרַאװ -- .ןגיוא יד ןיא לכיימש ןעמערַאװ ַא טימ טקוקעגנײרַא
 ,זָאנ יד ןרעדוּפנָא רָאנ

 ,לכיימש ַא טימ טגָאזעג רע טָאה -- ,ןייש ךיוא ױזַא טסיב ,זָאנ יד ּפָא זָאל --
 ,טגערֿפעג יז טָאה --- ? ןייש עקַאט ךיא ןיב --
 טימ םיא וצ טגנַאלרעד ןוא ,ןײלַא ןענייז ייז יצ ,טקוקעגמורַא ךיז טָאה יז

 ,ןּפיל עקיריג עריא
 ! ךעלרעֿפעג ךָאד טסיב ,יעה ---
 ,םערָא ןייז ןעמונעגנָא ןוא טגערֿפעג יז טָאה -- ? ךעלרעֿפעג ךיא ןיב --

 ןוֿפ טציהעגנָא ,טריטלַאזקע ןעוועג זיא "ןרָאגנוא ןיילק , ןיא ערעֿפסָאמטַא יד
 םוצ ץנעט עשירַאגנוא טצנַאטעג ןבָאה ךעלרָאּפ .רעבייל עטמערַאוװעצ ,םוֿפרעּפ ,ךיור
 ןוֿפ חיר רעֿפרַאש רעד ןענַאטשעג זיא טֿפול רעד ןיא ,קיזומ-רענייגיצ ןוֿפ טקַאט
 -ַאזוצ-גנע ןסעזעג ןענייז ךעלרָאּפ .םילכאמ עטצריוועג עקידנגָאלשיערַאּפ ןוא .ןייוו
 -ייו ענעטינשעגסיוא-ףיט ןיא טקוקעג ןבָאה רענעמ .בייל ףיוא בייל ,ןריויעגנעמ
 .רענעמ וצ טקירדעג ךיז ןוא טלגימשעג ךיז ןבָאה רעבייוו .ןירַא סעטלָאקעד עשרעב

 ןליוק:רעייֿפ ףיוא ןגָארטעג ןבָאה רענלעק עקידנעגניז עטצנָאװַאב-ץרַאװש
 ןֿפרָאװעגכרודַא ןוא ךעלטערב עקידכעלייק ףיוא סקיעטס עקידנעּפיש ,עטניורבעג
 ,שירַאגנוא ןיא ןרעדנַא םוצ רענייא ךיז

 -דךיילק ןיא ןוטעגנָא רענעמ יד ,סנטֿפַאק ענעטֿפָאהעגסיױא עטיור ןיא סרעצנעט
 ןכעלרעהֿפױא-טשינ ַא ןיא ךיז ןעיירד ,ןצנַאט ,לוויטש עכיוה ןיא רעבייוו יד ,ךעל
 -ליֿפ טימ ,טסעג יד .ןעלבמיצ עקידנרעוו-דימ-טשינ יד ןוֿפ טקַאט םוצ דָאהַארַאק
 -ימדַא ,ןקרעט רַאֿפ יז ןלעטשרַאֿפ סָאװ ,ּפעק יד ףיוא ןצימ ענעריּפַאּפ עטרילָאק
 ןוא רעזעלג עטליֿפעגנָא טימ לשיט וצ לשיט ןוֿפ רעביא ןֿפױל ,ןצַאיַאּפ ןוא ןלַאר
 ןיא ,טכיל םעניורב-ךעלטיור ןטלקנוטרַאֿפ ןיא ,רעלעק רעצנַאג רעד .רעשעלֿפ
 -רעס טימ לוֿפרעביא זיא ,טֿפול רעד ןיא טכידעג ןעגנעה סָאװ ,סנקלָאװ-ךיור
 ןוֿפ רעטנורַא ןעגנעה סָאװ ,סעגנעטס-ריּפַאּפ עטרילָאק עטלגנעלשעג ,ןיטנַאּפ
 סָאװ ,יטעֿפנָאק ןוא ,םוטעמוא ןלַאֿפ ,רָאה יד ןיא ןיירַא ךיז ןרעטנָאלּפ ,ןּפמָאל יד

 םורַא ןעילֿפ טיֿפוס ןקירעדינ ןרעטנוא ןוא .ןרעדנַא םוצ רעבירַא טֿפרַאװ שיט ןייא
 לַאנק ַא טימ ףיוא רענייא ךיז טסייר טונימיוצ-טונימ ןוֿפ סָאװ ,ןענָאלַאב-טֿפול
 .רעקנירט יד ןוֿפ ּפעק יד רעביא

 -מיײהַא טייצ זיא סע זַא ,ןירעמ טנָאמרעד טָאה גניווריוא יוװ לָאמ רָאּפ ַא ןיוש-|
 סע יװ ,ןסָאלשרַאֿפ בוטש סרעטָאֿפ ריא ןוֿפ ריט יד ןעניֿפעג טעװ יז זַא ,ןייגוצ
 טָאה יז ןוא ,ןעמוקעגמײהַא זיא יז ןעוו ,ןֿפָארטעג לָאמ ןייא טשינ ןיוש טָאה
 ,טנֿפעעג ריא טָאה עבָאב יד זיב ,רָאדירָאק ןיא ןטרַאװ גנַאל טזומעג

 ,טילגעג ןבָאה ןרעיוא עריא .טגערעגֿפױא ןוא טריטלַאזקע ןעוועג זיא ירעמ
 טָאה יז .ןייּפ טימ קידלקניֿפ ,טכיײֿפ ןגיוא עריא ,ןעוועג טיור ןענייז ןקַאב עריא
 ןטסעֿפ ַא טימ טנַאה ןייז ןטלַאהעג ,סגניווריוא וצ רעּפרעק ריא טימ טעילוטעג ךיז
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 םיא ןָא ךיז ןדניבנָא ,םיא ןָא ךיז ןעלקעהנָא טלָאװעג טלָאװ יז ךיילג ,קורד
 י .קידנעטש ףיוא

 ריא ךיז טָאה סע ןוא ,ערעֿפסָאמטַא ַאזַא ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ןעוועג זיא יז
 טָאה יז .םולח ןימ ַא רָאנ ,רָאװ יד ןעוועג טשינ זיא םורָא ץלַא זַא ,ןזיוועגסיוא

 טשינ ןוא ןייז ךעלקילג ןוא ךעלײרֿפ ױזַא ןענָאק ןשטנעמ זַא ,טסואוועג טשינרָאג
 דנַאנַאכָאנ ןבָאה האנה ,ןבָאה האנה רָאנ ,ןרעלק טשינרָאג ןוֿפ ,גרָאז ןייק רָאג ןבָאה
 -רַאֿפ טָאה יז ,גנוטסולג ןוֿפ ,ןרעגַאב ןוֿפ ,ןעקנירט ןוא ןסע ןוֿפ בָאג רעד ןוֿפ
 ,ריא םורַא ערעֿפסָאמטַא רעד ןבעגעגרעביא ךיז ןצנַאג ןיא טָאה ,ןגיוא יד טכַאמ
 ןרעטלע עריא סָאװ ,ןגרָאמ ןעשעג טעװ סע סָאװ ,ןעגנַאגעגנָא טשינ ריא זיא סע
 ןילַא יז ןוא ,ןיילַא יז ןוא טונימ עקיטציא יד טָא ןעוועג רָאנ זיא סע .ןגָאז ןלעוו

 ביל :טשרוד ןייא ןוא גנַאלרַאֿפ ןייא טַאהעג רָאנ טָאה טונימ רעקיטציא רעד ןיא
 טלָאװעג טָאה יז סָאװ ןוא ,ליוו יז סָאװ ,סָאד ןבָאה וצ ,ןבָאה וצ האנה ,ןבָאה וצ
 - ןעוועג זיא סָאװ ,גנַאלרַאֿפ םעד בילוצ ךיוא ױזַא ,ךיז בילוצ יא ןעוועג סע זיא ,ןבָאה
 טינ ךיוא טציא ןיוש ריא זיא ןיילַא לעשַאר ,לעשַאר ןיא המקנ ןעמענ וצ ,סיז
 טָאה טלעװ עקירעביא יד יװ ,ריא רַאֿפ טריטסיזקע טשינ טָאה יז ,ןעגנַאגעגנָא
 יו רעמ טשינ טריטסיזקע טציא טָאה ריא רַאֿפ ,ריא רַאֿפ טריטסיזקע טשינ
 ריא ןיא רעײֿפ טימ ןסָאגעצ ךיז טָאה סָאװ ,גנַאלרַאֿפ רעד ,גנַאלרַאֿפ רענייא רעד
 -קעוװַא ,ךיז רַאֿפ ןצנַאג ןיא םיא ןבָאה וצ ,ןגניווריוא טימ סנייא ןרעוו וצ ,ןזעוו
 .ךיז רַאֿפ םיא ןטלַאה ןוא ,טלעו רעצנַאג רעד ןוֿפ ,לעשַאר ןוֿפ םיא ןעמענוצ
 ריא .םיא ןיא טבילרַאֿפ ןעוועג קידנעטש זיא יז זַא ,טדערעגנייא ךיז טָאה יז

 -יינ וצ עביל ריא ,לרוג ןייז ןיא סערעטניא רעטנעָאנ ריא ,ןענעטיינ וצ גנוגיינ
 טָאה יז סָאװ ,עביל רעד ןוֿפ לייט ַא יו רעמ טשינ ןעוועג ץלַא זיא סָאד -- ,ןענעט
 רעקיטציא ריא ןיא ,ןתמא רעד ןיא ןוא .ןגניווריוא רַאֿפ טַאהעג ןָא קידנעטש ןוֿפ
 ,טײקצנַאג ןייא ןיא ןרָאװעג טקינײארַאֿפ רעדירב עדייב יד ןענייז גנושיורַאב
 ןעוועג טשינ ןענייז גניווריוא ןוא ןעטיינ .בייל ןייא יו ןרָאװעג ייז ןענייז עדייב
 -ייב ןיא ךיז טבילעג טָאה יז ןעוו ןוא ,ןָאזרעּפ ןייא רָאנ ,רעדירב ןייק ריא ייב
 -וצ יז טָאה ,רעּפרעק ןטמיילעג ןקנַארק ןייז טלטרעצעג ןוא טזדלַאהעג ,ןענעט
 טָאה יז ןעוו ןוא .רעּפרעק ןטנוזעג סגניווריוא טעלגעג ןוא טלטרעצעג ךיוא ךיילג
 ןוֿפ טֿפַאז םעד טימ ןרָאװעג ןסָאגעגנָא ןזעוו ץנַאג ריא זיא ,ןוֿפרעד טרעלקעג
 -רָאֿפ רעניורב רעד ךרוד טצעזעגסױרַא ךיז טָאה גנוטסולג יד ןוא -- גנוטסולג
 עריא ןוֿפ ,סמערָא עריא ןוֿפ ,זדלַאה ריא ןוֿפ ,םינּפ ריא ןוֿפ טיוה רעטמַאלֿפ
 טָאה ,םיא ןיא ןבָארגעגנייא ךיז טָאה ,םיא וצ טעילוטעג ךיז טָאה יז ןוא -- ,טנעה
 ביוט-לטריט ַא ןוֿפ ןעקרָאװ סָאד יו םיא וצ טמורבעג ןוא ןגיוא יד טכַאמרַאֿפ
 : םעטָא ןטילגעגנָא טימ

 .ךיז טימ טימ ךימ םענ ,רעביל גניווריוא ,ָא ---
 !ןעמענ ךיד ךיא לָאז ןיהואוו ---
 ,ריד טימ ןייז ליוו ךיא ,סנייא ץלַא רימ זיא סע ---
 טַאהעג ארומ טָאה רע- .טנַאװ יד יו ךיילב ,ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה גניווריוא

 ןרָאװעג ןבעגעג טשרע םיא זיא סָאװ ,טָאבנָא רעקיליװיײרֿפ רעד רעבָא ,ךיז רַאֿפ
 ןייז ןוֿפ םיא ןיא ןגרָאברַאֿפ ףיט ןגעלעג זיא סָאװ ,גנַאלרַאֿפ ַא ןדירֿפוצ ןלעטש וצ
 -עצ ךיז ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,ןייװ-יעקָאט ןטימ םענייאניא ,ןָא טנגוי רעירֿפ

 רע .טײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ ןוֿפ ליֿפעג ןייז טכַאמעג ךַאװש טָאה ,םיא ןיא ןליּפש
 טימ טעמּכ .רעלעק םעד ןיא ןביײלברַאֿפ טונימ ןייק רעמ טלָאװעג טשינ טָאה
 -ֿפױרַא יז ןוא רעלעק ןשירַאגנוא םעד ןוֿפ ןירעמ טריֿפעגסױרַא רע טָאה טלַאוװעג
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 ,רעלעק ןיא גנַאגנײרַא םעד רַאֿפ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,עטערַאק ַא ףיוא ןעמונעג
 | ,םייהַא יז ןרַיֿפוצּפָא

 -ָאעג טָאה טנװָא-יַאמ רעדלימ רעד סָאװ ,טֿפול רעשירֿפ רעד ףיוא ,ָאד
 ךיז רעמ ךָאנ ןייוװ-יעקָאט םעד ןוֿפ לָאהָאקלַא רעסיז רעד טָאה ,ךיז ןוֿפ טמעט
 -עק ןוֿפ ערעֿפסָאמטַא רעקיכיור-טכידעג רעד ןיא יװ ןדייב ייז ןיא טליּפשעצ
 ןטָאנקעגנײא ךיז ירעמ טָאה ,הוואּת ןוֿפ קידרעביֿפ ,רעּפרעק ריא טימ .רעל
 ךיז ןּפיל ענעלָאװשעגנָא עריא טימ יז טָאה רעטרעוו ןָא ןיוש .ןגניווריוא ןיא
 טלָאװעג טלָאװ יז יװ ,ןּפיל ענייז ןיא ,ןגיוא ענייז ןיא ,םינּפ ןייז ןיא ןגיוזעגנייא
 טנערבעג טָאה סָאװ ,רעגַאב ןוֿפ רעײֿפ םעד םיא ןיא ןסיגנײרַא ליומ ריא ךירוד
 זיא ןוא סיֿפ ןוא טנעה עריא טימ םיא ןָא טרעמַאלקעג ךיז טָאה יז ,ריא ןיא
 "ריוא .גנוטסולג ןוֿפ ךלימ יד ךיז ןוֿפ סיױרַא טסילֿפ סָאװ ,טסורב ַא יו ןרָאװעג
 ןּפיל עקידרעטיצ טימ ןוא -- ןטסגנַא עטלַאק טימ ןרָאװעג ןסָאגַאב זיא גניוו
 :טעשטּפעשעג רע טָאה

 ?וטסוט סָאװ ?ירעמ ,וטסוט סָאװ --
 | ,ןבָאה ךיד ליוו ךיא ---
 רעײֿפ םעד ןיא טנירעצ ןוא טייגעצ דנַאטשרעדיװ ןייז זַא ,טליֿפעג טָאה רע

 | ,םיא ןיא ןדנוצעגנָא טָאה יז סָאװ ,גנַאלרַאֿפ םענעגייא ןייז ןוֿפ
 לָאמ ןייק םיא טָאה סָאװ ,טײקשיטקַארּפ ןוֿפ ליֿפעג סָאד ןעוועג סע זיא

 ענעריוגעגנייא יד ןעוועג סע זיא רעמ ךָאנ רעבָא .ךיוא סָאד ? ןזָאלרַאֿפ טשינ
 ןבעגכָאנ ןוֿפ ןטלַאהעגּפָא םיא טָאה סָאװ ,ןֿפלָאװ-השמ ןוֿפ טנשריעג ,טייקידנעטשנָא
 ,םינּפ סֿפלָאװ-השמ ןעוועג עקַאט זיא סע ןוא ,גנַאלרַאֿפ ןטציירעג ןייז ןצנַאג ןיא
 רעטָאֿפ ןייז ןעזעג טָאה רע .םיא רַאֿפ ןעמואושעגֿפױא עגר ןייא רַאֿפ זיא סָאװ
 וצ רעטנורַא טקוק ןוא ,ּפָאק ןטזָאלעגּפָארַא ןַא טימ ,רענעכָארבעצ ַא ,טייטש רע יו
 ;לעשַאר ןעוועג ךָאנ זיא רעדיוו ןוא *7 ןגָאז עטַאט רעד טעוװ סָאװ ,טָאג, .דרע רעד
 בָאה ךיא ןוא .,ןוֿפרעד ןסייוו עלַא .ןתח ריא טעמּכ ךָאד ךיא ןיב ,ןעמעלַא ךָאנ;
 ןייז ןוֿפ ןריֿפרַאֿפ ןזָאל טשינ ךיז רָאט רע ,ןיינ ,?לקנָא ריא ייב טלעג ןעמונעג
 עניילק סָאד ,..ירעמ רעבָא .טנעה יד ןיא טסעֿפ ןעמענ ךיז זומ רע .גנַאלרַאֿפ
 ,..ןָא ןרָאי-רעדניק ענייז ןוֿפ עיזַאטנַאֿפ ןייז טציירעג טָאה סָאװ ,לדיימ עשירייא
 טָא ..,תומולח עשלגניי ענייז טקעוועג טָאה עצלעוו ,ירעמ עקידווענח עניילק יד
 ןוא ,םעטָא ןטייה ריא טימ טמעטָא ןוא םיא ןיא ןטָאנקעגנייא טציא יז טגיל
 ןיא ,ןגיוא יד ןיא ,ןירַא םינּפ ןיא םיא טעשטּפעש ןוא ,ןשוק טימ םיא טקעדַאב
 ,"ביל ךיד בָאה ךיא ,גניווריוא ,ביל ךיד בָאה ךיא; : ןיירַא ליומ

 ? ירעמ ,ךימ וטסליװ סָאװרַאֿפ ---
 ,ביל ךיד בָאה ךיא לייוו ---
 ןיא טקוקעגנָא םיא טָאה ,טסורב ןייז ןוֿפ םינּפ ריא ןעמונעגקעװַא טָאה יז

 :ןגיוא עסיורג עריא טימ לקנוט רעד
 ? גניווריוא ,ביל ךיוא ךימ וטסָאה --
 | ,דניק א ןעוועג ןיב ךיא טניז ןוֿפ ---
 ,ןגיוא עריא ןוֿפ טצירּפשעגסױרַא ןבָאה ןרערט ןוא -- !גניווריוא ,ָא --

 ,םערוטש םעד טזײלעגֿפױא ןוא ןגער-גנילירֿפ ַא יו ןשַאװעגּפָא ןבָאה ןרערט יד ןוא
 טָאהעג ןבָאה ןעקנירט עטניואוועג-טשינ סָאד ןוא המקנ ןוֿפ ליֿפעג סָאד סָאװ
 ןֿפױא טשוקעג םיא טָאה יז ,טגָאזעג טשינרָאג ןיוש טָאה יז ,ריא ןיא טזױרבעגֿפױא
 טָאה עטערַאק יד ואוו ,ןיירַא כוטש ןיא ךיז וצ ןעגנַאגעגֿפױרַא זיא ןוא -- ליומ
 , ,טלעטשעגּפָא טַאהעג ךיז'
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 טָאה גניווריוא .טעברַא רעד וצ ןעמוקעג טשינ ןגרָאמירֿפ ןיא זיא ירעמ

 רעד ףיוא קעװַא רע זיא טכַאנרַאֿפ .גָאט ןצנַאג םעד ריא ףיוא טקוקעגסױרַא
 ,ריט סיטרַאקעמ רַאֿפ טיירדעג ךיז טָאה רע .ןכוז יז סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טנַא
 ןכלעוו טימ ,ימישזד לרעדורב ריא ןֿפָארטעג טָאה רע .ןזיווַאב טשינ ךיז טָאה יז
 ירעמ זַא ,ןרָאװעג ריואוועג רע זיא לגניי םעד ןוֿפ .טנײרֿפ עטוג ןעוועג זיא רע
 זיא יז ,ןעגנַאגעגסױרַא יז זיא רעטעּפש .גָאט ןבלַאה ַא םייה רעד ןיא ןעוועג זיא
 רעד ןיא ךיז טניֿפעג סָאװ ,"ףעזָאי ןקילייה; ןוֿפ ךריק רעד ןיא ןעגנַאגעג יאדווַא
 ,ּפָאק ןֿפױא סנקעדַאב ץרַאװש ַא ןוטעגנָא ךיז טָאה יז םערָאװ ,וינעווע רעטשרע
 יּפָא יז ךריק רעד רעביאנגעק רַאוטָארט ןֿפױא טלעטשעג ךיז טָאה גניווריוא
 ,ןטרַאװאוצ

 רע -- ,ןזיווַאב טשינ ךיז טָאה ירעמ .טייצ ערעגנעל ַא טרַאװעג טָאה רע
 ךיז טָאה רע ,ןכוזֿפױא יז ךריק ןיא קינייועניא ןײגנײרַא טלָאװעג טשינ טָאה
 רעד ףיוא ןעמוקעגנָא זיא רע ןעוו טשרע .רעטומ ןייז וצ םייהַא ןייג טזָאלעג
 ,דיַאס-טסיא רעד ןוֿפ ןעמוק ןעזרעד יז רע טָאה ,סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא
 -עצ רָאה יד ,טקעדעגוצ טשינ ןעוועג זיא ּפָאק ריא .וינעווע רעטשרע רעד ןוֿפ
 ,.דרע רעד וצ ןגױבעגּפָארַא ּפָאק םעד ,טכַארטרַאֿפ ןעגנַאגעג זיא יז .טרעביוש
 קידנֿפורנָא ,טשַארעביא טכייל יז טָאה ןוא ריא וצ ןעמוקעגוצ זיא גניווריוא ןעוו
 עטנייוועגסיוא עטיור רָאּפ ַא םיא וצ ןבױהעגֿפױא יז טָאה ,ןעמָאנ םייב ךייוו יז
 ,ןגיוא

 ,טכוזעג םוטעמוא ךיד בָאה ךיא ?ירעמ ,ןעוועג וטסיב ואוו --
 יז טָאה -- עז ןלעו טשינ רעמ ךימ טסעוו וד זַא ,טניימעג בָאה ךיא --

 ןייז ןוֿפ ןגױא עטכײֿפ עריא ןעמענקעװַא טװאורּפעג טשינ ןוא ליטש טגָאזעג
 ,םינּפ

 ,לכיימש ןכעלנייּפ ַא טימ טגערֿפעג רע טָאה --- ? סָאװרַאֿפ ---
 .,טמעשרַאֿפ טגָאזעג יז טָאה -- ,ןֿפָארטעג ןטכענ טָאה סע סָאװ ,םעד ךָאנ --

 ,טזָאלעגּפָארַא ןגיוא יד
 וד ,.ָא .ןֿפָארטעג טשינרָאג טָאה סע !ןֿפָארטעג סנױזַא ןעד טָאה סָאװ --

 !לדיימ שירַאנ
 ...ןיב ךיא .שירַאנ יו רעגרע ןיב ךיא --
 ,דלוש ןיימ ץלַא זיא סע .עטסיז יד ,המשנ עטסנייר יד טסיב וד ,ירעמ ,ָא --

 ,דלוש ןיימ זיא סע .ביל ךימ טסָאה וד ,ךעלריטַאנ ןעוועג טסיב וד .ענייד טשינ
 ַאזַא ןיא ןעגנערב טֿפרַאדַאב טשינ ךיד בָאה ךיא .טריצָאװָארּפ ךיד בָאה ךיא
 בָאה ךיא .דלוש ןיימ זיא סע .ןעקנַארטעג עקרַאטש טריוורעס ןעמ ואוו ,ץַאלּפ
 וטסיב רַאֿפרעד ןוא ,ןעז טשינ רעמ ךימ טסליװ וד זַא ,ןתמא ןַא ףיוא טניימעג
 ךיא רָאנ ,ירעמ ,דלוש ןיימ ץלַא זיא סע .טעברַא רעד וצ ןעמוקעג טשינ טנייה
 .ןעשעג טשינ רעמ טעװ סע ,ךיד רעכיזרַאֿפ

 בָאה ךיא לייוו ,רעטייוו סע ליוו ןוא טלָאװעג סע בָאה ךיא ? סָאװרַאֿפ ---
 ,גניווריוא ,ביל ךיד

 טדנעוועג ןעוועג רָאנ טלָאװ סע ןעוו ,טנָאקעג טלָאװ ךיא ןעוו ,ירעמ ,עז --
 ןטסעב ןטשרע םוצ ,טציא טסייטש וד יװ טָא ,ןעמונעג ךיד ךיא טלָאװ ,רימ ןיא
 רעלָאד ייווצ רַאֿפ ןוא --- רעטלע ןייד וצ רָאי ַא ןבעגעגוצ טסלָאװ וד .שזדָאשזד
 זַא ,טסייוו וד רָאנ !יָאב ,ָא --- לָאמסנעד ןוא .בייוו ןוא ןַאמ ןרָאװעג רימ ןטלָאװ
 , ,דיי ַא ןיִב ךיא ןוא ,עשילױטַאק ַא ,ןיטסירק ַא טסיב וד .ןוט טשינ סָאד ןָאק ךיא
 בעל ןייז ןעז טלָאװעג טשינ ךימ טלָאװ רע .דיי רעמורֿפ ַא זיא רעטָאֿפ ןיימ
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 טשינ ךיוא סע טלָאװ ריד ןוא .ךיז טימ ןוטעג טלָאװ רע סָאװ ,טשינ סייוו ךיא ,גנַאל
 ,םעד ץוחַא .עילימַאֿפ רעצנַאג ןייד טימ ,רעטָאֿפ ןייד טימ --- ,גנירג ױזַא ןעוועג
 ,ןטימ רעד ןיא לעשַאר ןיײרַא ָאד ךָאנ טמוק

 וצ עביל ןיימ ,סייוו ךיא ,עניימעג ַא ,עטכעלש ַא ןיב ךיא ,סייוו ךיא ,ָאי --
 רעטוג רעד זַא ,ןטעבעג ,טָאג וצ ןטעבעג גָאט ןצנַאג ַא בָאה ךיא ,דניז ַא זיא ריד
 ,עירַאמ רעקיליײה רעד וצ ןטעבעג בָאה ךיא .דניז ןוֿפ ןטיהסיוא ךימ לָאז סוזעי
 ךיא ,עקידניז ַא ןיב ךיא ,ןֿפלעה טשינ ךיז ןָאק ךיא רָאנ ,ןצישַאב ךימ לָאז יז זַא
 ,גניווריוא ,ביל ךיד בָאה

 -ריטַאנ ַא טסיב .ןטײקשירַאנ ןייק טשינ דער ,עקידניז ןייק טשינ טסיב --
 ,סױרַא ןֿפָא סע טסגָאז וד ןוא -- ביל טסָאה וד .שטנעמ רעכעל

 ? לעשַאר ןיא טבילרַאֿפ וטסיב ,גניווריוא ,רימ גָאז --
 ,ךָאד טסייוו וד רָאנ .ןיינ זַא ,טרָאװ ךעלרע ןיימ ףיוא .ןיינ ,טבילרַאֿפ ---

 ןוא ...ןעוועג רעדניק ןענייז רימ טניז ,טרָאּפעגנעמַאזוצ זדנוא ןבָאה ןשטנעמ
 ןעמונעג בָאה ךיא זַא ,ךָאנ טציא .ןרָאװעג טניואוועגוצ םעד וצ רימ ןענייז ױזַא
 ,עלַא ךָאד ןסייוו ,טנעס ןדעי סיוא םיא לָאצ ךיא שטָאכ ,טלעג לקנָא ריא ןוֿפ
 ,טציא ךיא ןָאק יוװ זיא ,ונ .סענזיב יד ןביוהעגנָא ךיא בָאה טלעג סלקנָא ןטימ זַא
 ...ץרַאה ןייק טשינ בָאה ךיא ,סע טסייוו וד ...? ןדנעטשמוא עכלעזַא ייב

 ירעמ טדער -- ,טוג טשינ זיא סע ,ָאי .סייוו ךיא ,גניווריוא ,סייוו ךיא --
 גנילצולּפ ןוא .דרע רעד וצ טזָאלעגּפָארַא ןגיוא יד ,סעּפע קידנרעלק ,ךיז רַאֿפ
 ךימ ןוא -- : ןיײרַא םינּפ ןיא ךיילג ןגניווריוא טקוק ןוא ןגיוא יד ףיוא יז טבייה
 -קירעיורט א ןעמונעגנָא טָאה םינּפ ריא ןוא טגערֿפעג יז טָאה -- ? ביל וטסָאה
 ,קורדסיוא ןטסנרע

 ...ריד ןיא טבילרַאֿפ עגושמ ןיב ךיא ,ירעמ ,סע טסייוו וד --
 ,ךײרֿפ יד :טגָאזעגסױרַא רעטרעוװו יד טָאה רע יוװ ןֿפוא רעד ןעוועג זיא סע

 גנוגעוװַאב יד ,ןגיוא ענייז ןוֿפ קסַאילב רעד ,םינּפ ןייז ףיוא טליּפשעג טָאה סָאװ
 -יטכירֿפוא רעד ףיוא טגָאזעג תודע טָאה םינּפ ןייז ןיא ץלַא --- ,ןּפיל ענייז ןוֿפ
 רעד .טסואוועג סע טָאה ןײלַא רע יו ךָאנ רעמ ליֿפ רעטרעוו ענייז ןוֿפ טייק
 -קעלע ןַא יו ריא וצ ןגָארטעגרעבירַא םיא ןוֿפ ךיז טָאה גנַאלרַאֿפ ןוֿפ רעטיצ
 ,טגעװַאב ךיז ןבָאה ןּפיל עריא רָאנ ,ןגיוא יד טכַאמרַאֿפ טָאה יז ,םָארטש רעשירט
 .סַאג רעד ןטימ ןיא ,ָאד ,םיא וצ טעילוטעג ךיז טָאה יז ןעוו

 ןייז ליוו ךיא !ךימ םענ ,טשינרָאג ךימ טרַא סע ,טשינרָאג ךימ טרַא סע --
 ,ךיד טימ ןייז ליוו ךיא .טשינרָאג ,טשינרָאג ,ריד ןוֿפ טשינרָאג ליוו .ריד טימ
 | !גניווריוא

 .טעברַא רעד וצ קירוצ ןעמוקעג יז זיא ןגרָאמ ףיוא
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 ןייז ןעוועג טשינ ןלָאז סע סָאװ .רעטָאֿפ רעטוג ַא ןעוועג קידנעטש זיא ירעה

 טַאהעג ביל רע טָאה רעדניק יד ,בייוו ןברָאטשעג ןייז טימ ןשינעטלעהרַאֿפ ענייז
 ןעמונעגטימ ייז טָאה ,ןריצ ןוא ןצוּפ ןייא ןיא ןטלַאהעג ייז טָאה רע .ןבעל סָאד
 רעד רעטניה רָאֿפסױרַא ןַא טכַאמעג ךיז טָאה סע ןעוו רעדָא ,סקינקיּפ עלַא ףיוא
 םעד רַאֿפ רעדניק ענייז טימ טסיירגעג ךיז טָאה רע .ןביוט ענייז טימ טָאטש
 ירעה יװ ןעז טנָאקעג ןעמ טָאה בוט-םוי ןדעי ןוא ,גָאטנוז ןדעי ןוא .קָאלב
 -סיוא ,רָאה יד ןיא רעדנעב טימ ,ענעגָאװצעגסיױא ,רעטכעט ענייז סיױרַא טריֿפ
 , רעדניק ענייז ןבעג וצ ערקירּפ ןעוועג םיא זיא סע .ריצַאּפש ןֿפױא ,עטצוּפעג
 רעטָאֿפ ןרָאװעג רע זיא ,םיא ןוֿפ קעװַא זיא ַארַאלק יו םעד ךָאנ .עמַאמ-ףיטש ַא
 רע יװ טוג ױזַא ייז ףיוא טסַאּפעגֿפױא טָאה רע .רעדניק ענייז רַאֿפ ירעטומ ןוא
 ,ןעמוקעגמײהַא ירֿפ זיא ,טעברַא ןייז ןוֿפ טייצ טעבנגעגּפָא טָאה רע .טנָאקעג טָאה
 ,ןשַאװעג ייז טָאה רע ,סטכעקעג לֿפעל ַא רעדניק יד ןכָאקּפָא ןענָאק לָאז רע זַא

 ןבעגעגּפָא ךיז טָאה רע רעמ סָאװ ןוא --- ,גנודיילק רעייז ףיוא טסַאּפעגֿפױא טָאה
 ,טײקטרַאצ ןלַאװק עיינ .ןעמוקַאב ביל ייז רע טָאה רעמ ץלַא ,רעדניק ענייז טימ
 ןבָאה רעדניק יד .ץרַאה ןייז ןיא טנֿפעעגֿפױא ךיז ןבָאה עביל ןוא טֿפַאשיײרטעג
 -רַאֿפ ןביוהעגנָא וליֿפַא טָאה רע .ןעגנַאלרַאֿפ ענייז עלַא ןקידירֿפַאב ןביוהעגנָא
 -ֿפיױא ןצנַאג ןיא ייז רע טָאה רעטעּפש .רעדניק יד רַאֿפ ןביוט ענייז ןקיסעלכַאנ
 ןבעגעגקעװַא ךיז ןצנַאג ןיא ןוא ,טנײרֿפ ענייז ןשיווצ ייז טלייטעצ ,ןבעגעג
 | .רעדניק יד

 טימ רעטנורַא טייג ןוא טנַאה רעד ףיוא עדלָאג עניילק יד רע טמענ לָאמ טֿפָא
 ייב רעדניק יד טימ ןייג םיא ןעעז םינכש יד ןעוו ןוא .רעוויר-טסיא םוצ ריא
 ךיז ןעמ טקוק ,ןקור םענעגיובעגנייא ןַא טימ ,טנעה .יד ףיוא סנייא ,טייז ןייז
 ,ייז טימ ךיז טסירגַאב ,םינכש יד וצ ךיוא טקניוװ ירעה .ןגיוא יד טימ ךרודַא
 ןענייז רעלדָא םייב זַא ,ןיוש ןסייוו עלַא רָאנ ,ןעשעג טשינ טלָאװ ךַאז ןייק ךיילג
 רעד טשינ ,ירעה רעבלעז רעד טשינ ןיוש זיא סע .לגילֿפ יד טקַאהעגרעטנוא
 -- ,קילב רעשיגנויליואוו רעײרֿפ רעבלעז רעד טשינ ,גנַאג רעצלָאטש רעבלעז
 דמעה עסייוו סָאד ןוא ,ןעלגיּפש יװ ךיש יד טשינ ןיוש ןעלקניֿפ ןירעה ייב ! ןיינ
 םויטסָאק רעד ןוא ,טערב ַא יװ טעלַאמכָארקעגנָא ףייטש ױזַא טשינ ןיוש זיא
 שטיינק םענייֿפ םעד טימ ,טסערּפעגסיױא ,םיא ףיוא ןסָאגעגסיױא טשינ ןיוש טגיל
 טייז ַא ףיוא םיא ייב טשינ ןיוש טציז לשוילעּפַאק-יברעד סָאד ןוא ,ןזיוה יד ןיא
 -ָאלַאמ טניײרֿפ ןייז טימ ןייג טגעלֿפ רע ןעוו ,געט ענעי ןיא יו ענירּפושט רעד ףיוא
 טנייה .רעטצנעֿפ יד ךרוד טקוקעגכָאנ ןדייב יז טָאה ןעמ ןוא סַאג רעד רעביא ןינ
 ןטשטיינקעצ ַא ןיא ,ירעה ןעוו ,רעטצנעֿפ יד ןוֿפ סױרַא רעבייוו יד ךיוא ןקוק
 רעד ףיוא דניק םעד טימ טייג ,לסּפינש ַא ןָא ןדלַאה םענעֿפָא ןַא טימ ,גוצנא
 ,ײברַאֿפ ךיז ןעיצ ןֿפישיּפעלש יד ןעז ךייט םוצ טנַאה
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 ךיז טבילרַאֿפ ןַאמ ַא .עביל ןוֿפ תורּכיש םינימ ענעדײשרַאֿפ ןַארַאֿפ ןענייז סע
 לבַאּפַאק זיא ןוא ץלַא ןָא טסעגרַאֿפ רע זַא ,טשיורַאב ױזַא טרעוו ןוא ױרֿפ ַא ןיא
 המשנ עוויטיסנעס עמורֿפ ַא .ןייז ענייז לָאז יז רָאנ יבַא ,ךערברַאֿפ ןדעי ףיוא
 ךיז טדער רע זַא ,עביל ןייז ןוֿפ טּפַאכרַאֿפ ױזַא טרעוו ןוא טָאג ןיא ךיז טבילרַאֿפ
 ךיז טעװ רע ןעוו ,ןֿפַאשרַאֿפ ןגינעגרַאֿפ עטסערג סָאד טָאג טעװ רע זַא ,ןייא
 עטסכעה יד ,האנה עטסערג יד טָאה טָאג ןיא רעטבילרַאֿפ רעד ,םיא רַאֿפ ןקיניײיּפ
 ,דניק ַא ןיא רעטָאֿפ ַא ךיז טבילרַאֿפ לָאמ טֿפָא .םזיטעקסַא ןייז ןיא גנוביוהרעד
 וצ עביל ןוֿפ ,ךעלריטַאנ זיא סָאװ ,עביל רעכעלנייוועג ןוֿפ טשינ ךיז טדער ָאד
 ,טרוּכישרַאֿפ סָאװ ,עביל ַא ןוֿפ ךיז טדער סע רָאנ ,טָאג .וצ ,רעדניק וצ ,ױרֿפ ַא
 סָאמ עדעי טרילרַאֿפ רע זַא ,טקוצרַאֿפ יױזַא ,ןעמונַאב ױזַא ןטבילרַאֿפ םעד טלַאה
 ,טֿפַאשנדײל רעטסכעה רעד ןיא טלדנַאװרַאֿפ םיא ייב טרעװ עביל יד --- ,גָאװ ןוא
 ,ריא ןיא סיוא טייג רע סָאװ

 וצ ,עלהמותי גנוי ןייז וצ ץרַאה סירעה ןיא ןדנוצעגנָא ךיז טָאה עביל ַאזַא
 טָאה דניק סָאד ,דניק םעד וצ עביל ןוֿפ ןעוועג טקוררַאֿפ טושּפ זיא רע .ןַאשַאב
 ,טגָאמרַאֿפ טָאה רע סָאװ ,ןטֿפַאשנדײל .ןליֿפעג ,םישוח ענייז עלַא ןעמונרַאֿפ
 ןוא ,טלעג רַאֿפ ,טכַאמ רַאֿפ ,ליּפש רַאֿפ ,ןעױרֿפ רַאֿפ ,טנעמַארעטמעט ןייז טיול
 טָאה דניק ןייז וצ עביל יד זַא ,רָאג טליֿפעג טשינ ,טקרעמַאב טשינ טָאה רע
 עיציבמַא עדעי םיא ןיא טּפעװעגסיױא ,ץלָאטש ןייז ןכָארבעג ,רוטַאנ ןייז ןטיבעג
 ןזייוװַאב וצ ןוא סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןא-טכַא רעד ףיוא "עדנַארג, יד ןריֿפ וצ
 ,המקנ ןוֿפ ליֿפעג סָאד טגָאמרַאֿפ רעמ טשינ טָאה רע ,זיא ירעה רעוו ,ןעמעלַא
 טדניב ןעמ יו ,דנובעג םיא טָאה דניק סָאד .טֿפַאשנדיײל ןוֿפ טעּפמיא םעד
 ףיוא טגיילעג טָאה ןבעל סָאד סָאװ ,לוע םעד ןגָארט וצ --- לזמ ןייז וצ ,בלַאק ַא
 ...הענכה ןיא ,טייקינעטרעטנוא ןיא סעציילּפ ענייז

 -עגסיוא ןעצנַאג ןיא טשינ ךָאנ ,רעגנוי ַא יו וויטיסנעס .ַאשַאב עניילק יד
 ןורענ יד טימ ,טסענ ריא ןיא טזָאלרַאֿפ טָאה רעטומ יד סָאװ ,לגױֿפ רעטירב
 ריא ןוֿפ בעוועג םעניד ןטָאקילעד םעד ךרוד טצעזעגסױרַא ךעלרעדָא עיולב ןוא
 ןיא טקָארבעגנײרַא טײקנרױלרַאֿפ ןוא טײקטמותירַאֿפ עצנַאג ריא טָאה ,טיוה
 ןעניוועג וצ ןעלטימ ענעגייא ערעייז ןבָאה רעדניק .רעטָאֿפ ריא וצ עביל רעד

 רשֿפא ןגָאמרַאֿפ ,םַאזקריוװ רעקינייוו טשינ ןענייז סָאװ ,ןעלטימ ,ךיז רַאֿפ עביל
 ,ױרֿפ עקידנרעגַאב יד טצונַאב סע סָאװ ,ףושיּכ רעד יו ןצייר ערעֿפיט ליֿפ

 ייז ןוא -- ןדנַאר ערעייז ןיא ןטינשעג ךיז ןבָאה ןגיוא עסיורג סדניק םעד
 טַאהעג ןבָאה ןגיוא עריא .טייקירעיורט רעשיטעטַאּפ ַאזַא טימ ןקוק טנָאקעג ןבָאה
 ןקילב ערעייז טימ ןסענייא ךיז טנַאקעג ןבָאה ,רעליימ עקידנגָאנ ןוֿפ חוּכ םעד
 ,ןייז ךעלײרֿפ טנָאקעג ךיוא רעבָא טָאה יז .ןשטנעמ ןוֿפ תויח סָאד ןגיוזסיוא ןוא
 ,טלכיימשעג טָאה יז זַא .תחנ ןשרעדניק ,דײרֿפ רעשרעדניק ריא טימ קיבעגײרֿפ
 רעד ףיוא ךיז טסיג דײרֿפ עיינ ןוא ךיז טנֿפע למיה רעד זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה
 ןלַארטשסיױא ןענוז טנָאקעג ןוא ןגיוא עריא ןיא למיה םעד טַאהעג טָאה יז ,דרע
 ,ייז ןוֿפ

 רעדעי יוװ דניק ַא ןעוועג זיא ַאשַאב .שינעדיירנייא ןעוועג ץלַא זיא סָאד רעבָא
 טשרע ךיז טדיינש סע ןעוו ,רָאי ןביז-סקעז ןוֿפ רעטלע ריא ןיא דניק רעדנַא
 רעד ףיוא טמוק דניק רעדעי סָאװ ,ןקלָאװ ןקידמולח ןשרעדניק ןייז ןוֿפ סױרַא
 ריא ןיא עכַאּפערעשט ַא יו ,ןענירעד טבעל ןוא םעד ןיא טליהעגנייא טלעוו
 טכַאװעגֿפױא טרעוו סע זיב טַײקידעגיױז ןייז ןוֿפ ןרָאי עטשרע יד ,לזייה םענעגייא
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 רעייז ןיא קירוצ טֿפָא רעבָא ןלַאֿפ רעטלע םעד ןיא רעדניק .ןבעל ןלַאער ןיא

 יּפָא טרעוו דניק סָאד ןוא .וצ טלַאֿפ טנוװָא רעד ןעוו .ןײרַא טכַאנ רעשירעדניק

 ןייז ןיא ןײלַא ךיז טימ טזָאלעגרעביא ןוא ןבעל ןקימורַא םעד ןוֿפ טדיישעג

 סע יװ ,טייקלקנוט רעד רַאֿפ ,טכַאנ רעד רַאֿפ ארומ סע טָאה ,לטעב םעניילק

 סָאד .טמוק סע ןענַאװ ןוֿפ ,טלעו רעד וצ ןייגוצקירוצ טַאהעג ארומ טלָאװ

 -- ןילַא ןייז וצ ארומ טָאה סע :דניק ןוֿפ סיזירק רעטסערג רעד זיא ןייג ןֿפָאלש

 ,רעטומ רעד ןוֿפ טנַאה יד ןליֿפ ,רעטומ רעד ןוֿפ עמיטש יד ןרעה זומ סע ןוא

 | .ףָאלש םוצ ןעגניזנייא ןוא ןגיוונייא סע לָאז סָאװ

 רעד טימ טזָאלעג ןענעגינַאב ךיז ַאשַאב עניילק יד טָאה ,גָאטיײב יװ גָאטיײב

 ,לוׂש רעד ןוא ןירערעל רעד טימ ,ןענוֿפעג ךיז טָאה יז רעכלעוו ןיא ,הביבס

 -ַאב ריא טימ ,סַאג ןיא ,ּפערט יד ףיוא רעדניק יד טימ --- גָאט ןיא רעטעּפש

 יד ןעמוקעג זיא םיוק רָאנ .םורַא ןשרעדניק ןצנַאג םעד טימ ,עקלַאיל רעטביל

 יז טָאה ,טעברַא רעד ןוֿפ ןעמוקמייהַא טֿפרַאדַאב טָאה רעטָאֿפ רעד ןעוו ,טייצ

 םוצ ךעלּפערט יד ףיוא ןסעזעג זיא יז ,לטניה יירטעג ַא יװ טרַאװעגּפָא םיא

 רעד יצ ,ןײרַא לסעג ןיא טקוקעגסױרַא טָאה ןוא בוטש-רעלעק ןיא גנַאגּפָארַא

 רעדניק יד ןוֿפ ןעײרעליּפש יד טקָאלעג טשינ יז ןבָאה סע .ןָא טשינ טמוק רעטָאֿפ

 ךעלּפערט יד ףיוא "םערוט-ךַאװ, ריא ןוֿפ ןטָארטעגּפָא טשינ זיא יז -- ,םורַא

 יז זיא ,ןעזרעד םיא יז טָאה םיוק ןוא .ןעמוקעגנָא טשינ זיא רעטָאֿפ רעד זיב

 -טנַא ןוֿפ ,דײרֿפ ןוֿפ יירשעגסיוא ןקידנעכערבצרַאה ַא טימ ןֿפָאלעגנגעקטנַא םיא

 ךעלטנעה עכייוו עריא טימ םיא ןָא ךיז ןרעמַאלק ןביױהעגנָא טָאה ןוא ,גנוקיצ

 ןוֿפ ךיוה רעד טורעג ךָאנ טָאה סע עכלעוו ףיוא ,ךעלרעגניֿפ עליק עשירֿפ ןוא

 ןגיוזנייא ךיז יֹױזַא ןוא ךעלרעגניֿפ עריא טימ ןגעװַאב טנָאקעג טָאה יז ...הריצי

 "נעס ןעוועג ןטלָאװ ייז יו ,םינּפ ןייז ןיא ,בייל ןייז ןיא ,זדלַאה ןייז ןיא ייז טימ

 םעד טַאהעג ןבָאה ךעלטנעה עריא .ךעלהיח עקידעבעל ןוֿפ ךעלגניצ עוויטיס

 ,תישארב ימי תשש ןוֿפ ןרָאװעג ןבעגעג ייז זיא סָאװ ,גנוגעװַאב ןוֿפ חוּכ ןצנַאג

 עטַאקילעד עלעדייא טימ יװ ןרילוּפינַאמ ךעלרעגניֿפ עריא טימ טנָאקעג טָאה יז

 ןענייז יז ןוא --- ,קירוצ ףיוא ןגיובסיוא טנָאקעג ייז טָאה יז :ךעלטנעמורטסניא

 ןבָאה סָאװ ,ךעלכליימ ענעֿפָא יו ,קידעבעל ױזַא ,ליק ױזַא ,ךייוו ױזַא ןעוועג

 יד ,טייקירעהעגוצ עשירעדניק יד סערָאּפ עלעדייא ערעייז ךרוד טכיוהעגסיוא

 טיוה ריא ןוֿפ עביל ךָאנ טייקיטשרוד עשירעדניק יד ,טֿפַאשקנעב עשירעדניק
 : .ןיירַא טיוה ןייז ןיא

 ,ןעמונעג טנַאה רעד ףיוא יז טָאה רעטָאֿפ רעד סָאװ ,ןָא טונימ רעד ןוֿפ ןוא

 זיא יז ,םיא וצ טּפעלקעג ךיז טָאה יז .םיא ןוֿפ ןטערטּפָא טלָאװעג טשינ יז טָאה

 טָאה יז .טייז ןייז וצ ,סיֿפ ענייז וצ ךיז ןבירעג ןוא ןטָאש ַא יו ןעגנַאגעגכָאנ םיא

 ןשַאװעג ךיז טָאה רע רעוו ,טלָאגעג ךיז טָאה רע ןעוו ,םיא ןבעל ןייטש טזומעג

 ,זייּפש יד רָאנ יו ןירַא ליומ ןיא ןעמענ טלָאװעג טשינ זייּפש רעדנַא ןייק טָאה יז

 ןוֿפ טלָאװעג טשינ טָאה ,ריא רַאֿפ טײרבעגרָאֿפ טַאהעג טָאה רעטָאֿפ רעד סָאװ

 טנָאקעג טָאה יז :ןייג ןֿפָאלש ןוֿפ ןיוש טדער רעװ ןוא .ןסע טנַאה רעדנַא ןייק

 יז טעוװ רעטָאֿפ רעד זיב ,ןייג ןֿפָאלש טלָאװעג טשינ ןוא ןהעש עצנַאג ןעניײװּפָא

 יז ןעוו ,טנַאה רעסיורג ןייז ןיא לטנעה ריא ןטלַאה ןוא ןשַאוװּפָא ,ןוטסיוא טשינ

 .ןגיוא יד טכַאמרַאֿפ
 ףעלטעב ױזַא טנָאקעג טָאה יז .ןגָאזּפָא טנָאקעג טשינ ריא טָאה ןעמ ןוא

 רעיורט רעצנַאג רעד ןגעלעג זיא סע עכלעוו ןיא ,ךעלעגייא עריא טימ ןערָאנש

 טימ ,יז -- ,ןימ ןכעלשטנעמ ןוֿפ טײקנרױלרַאֿפ רעד ןוֿפ ,גנולֿפײװצרַאֿפ רעד ןוֿפ
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 -ַאלק ךיז טנָאקעג טָאה יז סָאװ ,ךעלרעגניֿפ עקידנֿפירט-עביל ,עקידרעטיצ עריא
 ,ךעלעקוװַאיּפ עקידעבעל טימ יוװ ױזַא ייז טימ ןרעמ

 ענייז ,עילימַאֿפ עקירעביא ןייז ,ןקיסעלכַאנרַאֿפ ץלַא טזומעג טָאה רעטָאֿפ רעד
 לטנעה ריא ןטלַאה ןוא -- טעב ריא ייב ריא טימ ןציז ןוא ,וליֿפַא ןסע ןייז ,טנײרֿפ
 ,ןֿפָאלשניײא טעװ יז זיב טנַאה ןייז ןיא

 ארומ טָאה רע זַא ,דניק םוצ עביל רעד ןוֿפ טּפַאכרַאֿפ ױזַא ןרָאװעג זיא ירעה
 ,רעגעלעג ןֿפױא טכַאניב סעיצַאניצולַאה טַאהעג טָאה רע .ןיילַא יז ןזָאל וצ טַאהעג
 םילָאװיײט טימ ריא רַאֿפ ןגָאלשעג ךיז טָאה ,םיא ןוֿפ ןַאשַאב קעװַא טמענ ןעמ זַא
 רע ןעוו ,גָאטיײב .דלַאװעג טימ ףָאלש ןוֿפ ךיז ןסירעגֿפױא ןוא --- ,ןשטנעמ ןוא
 ןכעלרעֿפעג ַא ףיוא רעדָא עינַאװעטשער ַא ףיוא טעברַא רעד ייב ןענַאטשעג זיא
 --- ,םיא טימ ןֿפערט טשינ סעּפע ךיז לָאז סע זַא ,טַאהעג ארומ רע טָאה ,ךַאד
 טשינ לָאז דניק סָאד זַא ,םעד רַאֿפ רָאנ ,טַאהעג ארומ רע טָאה ךיז רַאֿפ טשינ
 ,טכַאדעגסיוא לָאמ טֿפָא םיא ךיז טָאה טעברַא רעד ןטימ ןיא .םיא ןָא ןיײלַא ןביילב
 -עגמורַא ױזַא םיא שינרעטַאלֿפ ַא ןוא שינרעטיצ ַא טָאה ,טדייל דניק סָאד זַא
 םייהַא ןֿפָאלעג זיא ,טעברַא יד ןֿפרָאװעג טָאה רע זַא ,דניק םעד רעביא ןעמונ
 ואוו, :עקינַאּפ ןוֿפ יירשעג ַא טימ ןירַא בוטש ןיא ןלַאֿפעגנײרַא ,גָאט ןטימ ןיא
 טימ ךיז טניֿפעג דניק סָאד זַא ,רעֿפטנע םעד רָאנ ןגירק וצ --- 77 ַאשַאב זיא
 ,לוש ןיא רעדניק ערעדנַא

 ןייז ןוא .רעדניק יד ןגעוו ןעוועג זיא ןרעלק קיצנייא ןייז ,גרָאז עקיצנייא ןייז
 -ריוא טימ רעטכָאט רעטסטלע ןייז ןוֿפ ךודיש רעד ןעוועג זיא גנונעֿפָאה עסיורג
 ,רעדניק יד רַאֿפ גנורעכיזרַאֿפ עצנַאג יד טיובעג ךודיש םעד ףיוא טָאה רע ,ןגניוו
 ,ןבָאה הנותח טעװ עטסטלע יד ןעוו ןוא .ןבעל ןייז ייב ןבעגסיוא ענייא שטָאכ
 םעד בילוצ ןליֿפַא זיא רע ,טלַאהנָא לקיטש ַא ןבָאה רעדניק ערעדנַא יד ןלעוו
 ,ןרָאװעג םורֿפ

 ןיא דילגטימ ַא רַאֿפ ןבירשרַאֿפ ךיז טָאה ןוא ןֿפלָאװ-השמ וצ קעװַא זיא רע
 םעד רַאֿפ ןשטיוועלעומש הבדנ ענייש ַא ןבעגעג ."תמא ישנַא; ןָאשיעגערגנָאק רעד
 -םימי יד וצ ןענעֿפע ןבילקעג ךיז טָאה ןָאשיעגערגנָאק יד סָאװ ,ןינב םעיינ
 ןטסָארּפ ַא ןיא ,לָאמ ןייא ןעוו ,ןעוועג ףלָאװ-השמ זיא טניוטשרעד יװ ןוא ,םיארונ
 םעד ןיא ,ןינמ סעשטיוועלעומש ןיא טעװַאיעג גנילצולּפ ירעה ךיז טָאה ,תבש

 ,ןבײלקֿפױנוצ טנָאקעג םיוק ןבָאה ייז סָאװ ,ןינמ ןגרַאק

 ףלָאװ-השמ םיא טָאה -- ?ירעה ,טײצרָאי טסָאה ,רעמ רעד זיא סָאװ --
 ,טגערֿפעג

 "עג ַא ןיא ןוא -- ,ןענעװַאד דיי ַא ףרַאדַאב טײצרָאי ַא ייב רָאנ ,סָאװ --
 ?טשינ -- תבש ןכעלנייוו

 -- ,דיײרֿפ טימ טסירנַאב ףלָאװ-השמ םיא טָאה -- ,דיי ַא טדער ױזַא טָא --
 | .ירעה .ןעוועג טייצ גנַאל ןיוש זיא סע

 ...ךייא טימ ךדשמ ךיז ןיב ךיא זַא --

 שטיוועלעומש טָאה -- ,לוש רעיינ רעד ןיא יאבג ןרעוו ךָאנ טסעװ ,ירעה --
 .ןקור ןיא טּפַאלקעג םיא תחנ רַאֿפ

 --- ,ךיז ףיוא ךיא םענ סָאד --- ,לוש יד ןברַאֿפ רָאנ ,טשינ ךיא סייוו יאבג --
 ,טרעֿפטנעעגּפָא ירעה טָאה

 ןיא ןעזעג טָאה רע סָאװ ,גנורעדנע רעד ןוֿפ טַאהעג האנה טָאה ףלָאװ-השמ
 .ןירעה
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 -ֿפױא טַאהעג סָאװירָאנ ןכַאמ הלדבה ךָאנ טָאה ףלָאװ-השמ ןעוו ,טנוװָא ןיא
 .ןיהַא ןעמוקעגניײרַא ירעה זיא ,םָארק יד טנֿפעעג

 ,ןדיירוצרעביא ךייא טימ סעּפע בָאה ךיא ,ףלָאװ-השמ 'ר --
 ,הברדַא ---
 .ןבָאה הנותח רעלענש סָאװ ןלָאז רעדניק ערעזדנוא זַא ,טלָאװעג טלָאװ ךיא --
 טבייה גניווריוא ןוא --- גנוי ךָאנ ךָאד ןענייז ייז ? שינעלייא סָאד זיא סָאװ ---

 .סענזיב יד ןָא טשרע
 הּפוח רעד רעטנוא רעטכָאט ןיימ ןעז טלָאװעג טלָאװ ךיא ,ףלָאװ-השמ 'ר ---

 .רערעכיז טליֿפעג ךיז ךיא טלָאװ לָאמסנעד ,טלעװו רעד ןוֿפ יג ךיא רעדייא
 ,טסיב וד יװ ןַאמרעגנוי ַא ,ייג ןיוש ייג ?ןטײקשירַאנ ַא רַאֿפ וטסדער סָאװ

 גנַאל טשינ טעװ סע ,ליֿפ ךיא .דער ךיא סָאװ ,סייוו ךיא ,ףלָאװ-השמ -- = |
 רעטנוא רעדניק עניימ ןוֿפ סנייא שטָאכ ןעז טלָאװעג טלָאװ ךיא ןוא ,ןטלַאהנָא !

 ,הּפוח רעד
 .ןדייר טשינ ױזַא רָאט דיי ַא .ןוֿפרעד ןרעה טשינ ליוו ךיא ---
 .ןעשעג רימ טימ סעּפע ןָאק גָאט ןדעי ,םענייק טשינ בָאה ךיא ,ףלָאװ-השמ ---

 .רעדניק עניילק בָאה ךיא ןוא --- ןרעקַאלֿפסױרַא סע טעוװ גָאט ןייא
 ?ריד טימ ןעשעג ןָאק סָאװ ,ןטײקשירַאנ ַא רַאֿפ וטסדער סָאװ ---
 ?ױזַא טשינ ,שטנעמ ַא רָאנ ךָאד זיא ןעמ ---
 .ףלָאװ-השמ טרעֿפטנע -- ,טנעה סטָאג ןיא ןעמ זיא יאדוװַא ---
 ןעז ליוו ךיא ,ךימ טײטשרַאֿפ ריא .טגרָאזרַאֿפ ןעז ענייא שטָאכ ךימָאל --

 | ,הּפוח רעד רעטנוא לעשַאר
 ,ןגניווריוא טימ רעביא דער ? רימ ןָא ּפָא סעּפע ןעד טגנעה סע ,אלימ ---
 -עג זיא גניווריוא ןעוו ,ןגניווריוא טימ טדערעגרעביא רע טָאה לָאמ ןייא ןוא

 וצ טריֿפעגסױרַא ירעה םיא טָאה ,ןעמענוצסיוא לעשַאר גָאטנוז ַא ןיא ןעמוק
 ,ףיוה ןיא ךיז

 .ךיד רָאנ טשינ םענייק בָאה ךיא -- ,רע טגָאז --- ,גניווריוא ---
 ןקָארשרעד רוחב רעד טגערֿפ --- ?ריא טניימ סָאװ ---
 ןקוקמוא ךיז לָאז רע זַא ,רעביא זָאל ךיא סָאװ ,רעקיצנייא רעד טסיב וד ---

 טלָאװ ךיא ,לעשַאר יװ ױזַא ,דניק ןיימ טסיב וד ,גניווריוא ,רעדניק עניימ ףיוא
 ?וטסנכער ןעוו ,דלַאב הּפוח רעד רעטנוא ןעז טלָאװעג ךייא

 טשינ זַא ,טנכערעג רע טָאה יאדווַא .טשימעצ לסיב ַא ןבילבעג זיא גניווריוא
 טימ ןבָאה הנותח רע טעװ .רעטעּפש רעדָא רעירֿפ ,גָאט ןייא רָאנ ,שרעדנַא
 טשינ ןיוש םיא סע ןיא ,ןירעמ טימ ןעשעג זיא ךַאז יד רעבָא טניז ,לעשַאר
 יד ןעוו ,טציא .םעד ןגעװ טכַארטעג טשינ טָאה רע רָאנ ,רָאלק ױזַא ןעוועג
 יו .ןקָארשרעד ךיז רע טָאה ,טקעריד יױזַא ןרָאװעג טלעטשעג םיא זיא עגַארֿפ
 ןוא -- לעשַאר וצ גנואיצַאב ןייז לעטש ַא ןבעגעג םיא רַאֿפ ךיז טָאה טנַאװ ַא
 : קידנלמַאטש יו שטשוטמ טדערעג טָאה רע

 טשינ ; ןוא ךַאװש טדערעג רע טָאה -- ,רעכיז ,ונ ?ריא טניימ סָאד ,ָא ---
 ....ךיא ןוא לעשַאר ,גנוי-וצ ךָאנ ןענייז רימ --- ,דלַאב

 ?הלּכ-ןתח ךָאד טנעז ריא ---
 ,ץרַאה קידעּפַאלק ַא טימ ,ךיילב טגָאזעג גניווריוא טָאה --- ,רעכיז ,רעכיז ---
 ןוא טגָאזעג ירעה טָאה -- ,ןסיוו טלָאװעג בָאה ךיא סָאװ ,ץלַא זיא סָאד --

 ,טנַאה יד ןבעגעג םיא
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 -עג םיא ןעמ טָאה רָאי ַא רעביא .ןעמוקעגמיײהַא ןעטיינ זיא רָאי ייווצ ךָאנ

 ,ףליה רעלעיצנַאניֿפ סגניווריוא טימ ,םיא ןעמ טָאה ךָאנרעד ; לָאטיּפש ןיא ןטלַאה
 -ינַאס ןלַאטנעמירעּפסקע ןטנֿפעעג-טשרע ןַא ןיא ,טוָאס רעד ןיא טקישעגקעװַא
 ,עקנַארקזזילַארַאּפ רַאֿפ םוירַאט

 .ןגעװַאב טנָאקעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סיֿפ ייווצ טימ קירוצ ןעמוקעג זיא ןעטיינ
 רעד .חטש ןצרוק ַא ייז טימ ןייגּפָא טנָאקעג רע טָאה ,סעילוק ףיוא טציטשעג
 -ַאב עײרֿפ עצנַאג יד ןעמוקַאב קירוצ טָאה רעגניֿפ יד וצ זיב םערָא רעטכער
 טנידעג םיא ןבָאה ,ןעקנעלעג יד טשינ ביוא ,רעגניֿפ יד ךיוא רעבָא ,גנוגעוו
 טָאה עינָאלד יד .טנַאה רעד טימ ןעגנוגעווַאב עשינַאכעמ עטכייל ןריֿפסיױא םייב
 ,ריא ןיא ןטלַאה ןוא ןֿפײרגנָא ןענָאק לָאז רע זַא ,טײקשיטסַאלע גונעג טגָאמרַאֿפ
 ןבעגעג םיא טָאה סע סָאװ ,לֿפעל ַא ,רעגניֿפ עטֿפײטשרַאֿפ יד ןוֿפ ףליה רעד טימ
 ,ףליה סמענעי ןָא ,ןײלַא ,ךעלרעווש וליֿפַא ךָאנ ןעוו ,ךיז ןרענ וצ טייקכעלגעמ יד
 ,לגנעװצּפָא ןטסַאּפעגוצ-לעיצעּפס ַא ןוֿפ ףליה רעד טימ ,טנָאקעג ךיוא טָאה רע
 רע .לווָאט ַא ףיוא לעֿפירג ַא טימ סנכייצ ןכַאמ ,עינָאלד רעד ףיוא טקיטסעֿפַאב
 ןרעֿפיצ לֹװָאט ןרעביא קידנריֿפסיױא ,טנַאה יד ןטינעגנייא ןיא ןטלַאהעג טָאה
 -ַאּפ ןבילבעג זיא םערָא ןקניל ןוֿפ עינָאלד עצנַאג יד .סנכייצ ײלרעלַא ,תויתוא
 .ןעגנַאהעגּפָארַא קירעבַאלש ןוא טריזילַאר

 טייקרעכיז יד ןענואוועגקירוצ טָאה ןעטיינ סָאװ ,ןעוועג זיא רעבָא רקיע רעד'
 "עג ןבעגעג ךיוא םיא זיא ,טוַאס רעד ןיא ,טרָאד .ךיז וצ יורטוצ םעד ,ךיז ןיא
 טכוזַאב טשינ טָאה רע ,סעידוטש ענייז וצ ןייגוצקירוצ טייקכעלגעמ יד ןרָאװ
 ךָאד ,טנעדוטס ַא רַאֿפ ןבירשרַאֿפ ןעוועג טשינ זיא ,שזדעלַאק םעד קיסעמלגער
 ןוֿפ רָאסעֿפָארּפ ַא טימ קיטַאמעטַאמ ןרידוטש וצ טייהנגעלעג יד טַאהעג רע טָאה
 ןריױלרַאֿפ טָאה רע .סעיצקעל ןרעה וצ טייצ-וצ-טייצ ןוֿפ וליֿפַא ןוא שזדעלַאק
 -ערעטניארַאֿפ רעייז רע זיא רעבָא רַאֿפרעד ,,טכער ןרידוטש וצ סערעטניא םעד
 .קשח סיורג טימ טרידוטש טָאה רע סָאװ ,קיטַאמעטַאמ ןיא ןעוועג טריס

 ,טֿפַאשנסיװ יד ,ןדנילב ַא רַאֿפ קיזומ יו זיא ןטמיילעג ַא רַאֿפ קיטַאמעטַאמ
 עשיטסַאטנַאֿפ עמַאס יד ךיוא ךיילגוצ זיא ,עשיטסילַאער עמַאס יד זיא עכלעוו
 ערעדנַא עלַא ןוֿפ עטערקנָאק עמַאס יד .ןענעק רימ סָאװ ,ןטֿפַאשנסיוװ עלַא ןוֿפ
 רעטצענערגַאב רעד ןוֿפ קיגנעהּפָא ערעדנַא ןוֿפ רעקינייו יז זיא ,ןטֿפַאשנסיוװ
 -עגסיוא-טשינ ַא יו ,םורַא יז טילֿפ טייקטערקנָאק רענעדנובעג ריא ןיא .טעטילַאער
 טלעטש יז ואוו ,טרָאד ןוא --- ,סרעווינוא ןוֿפ ףוס-ןיא םעד ןיא ,רָאעטעמ רעטשרָאֿפ
 ןייז ףיוא ןגיל טנָאקעג טָאה ןעטיינ .טלעוו רעד ןוֿפ רעטנעצ רעד זיא ,ּפָא ךיז
 -ַאמעטַאמ ַא טימ ןעמענרַאֿפ ךיז הבשחמ רעד ןיא ןוא ןוז רעד ףיוא לוטש-גיל
 טקנוּפ םעד ןוֿפ ,טקנוּפ ַא ןֿפרָאװעג ףוס-ןיא םעד ןיא טָאה רע .םעלבָארּפ רעשיט
 ןֿפַאשעג ךיז טָאה רע סָאװ ,ןרעֿפס יד ןיא ץיזַאב ןייז ןטסעמ ןביוהעגנָא סױרַא
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 טימ ,עקיזיֿפַאטעמ וצ ןעמוקעג קיטַאמעטַאמ ךרוד זיא רֶע .ףוס-ןיא םעד ןיא

 "יֿפ רעביא טנעיילעג ליֿפ רעייז טָאה רע .ןבעגעגּפָא ליֿפ ךיז טָאה רע רעכלעוו

 טימ ןרָאװעג טמירַאב לָאמסנעד זיא סָאװ ,ןָאסגרעב ירנַא רעכלעוו ןוֿפ ,עיֿפָאזָאל

 .ןצרַאה םוצ ץלַא ןוֿפ רעמ ןעוועג םיא זיא ,עיציאוטניא ןוֿפ עירָאעט ןייז

 -עגייא ןייז טנעקרעד טשינ רע טָאה ,ןעמוקעגניירַא בוטש ןיא זיא ןעטיינ ןעוו

 -ַאב טציא זיא הריד יד .?יטירעּפסָארּפ; ןעוועג זיא ןֿפלָאװ-השמ ייב .םייה ענ

 שירֿפ ןעוועג ןענייז ןבוטש יד ,קָאטש ןוֿפ טֿפלעה רעטייווצ רעד ןוֿפ ךיוא ןענַאטש

 "רעזער ןעוועג זיא ןענעטיינ רַאֿפ .לבעמ םעיינ טימ טלעטשַאב ןוא טברַאֿפעגּפָא

 ָארויב ַא ,עצילָאּפ-רעכיב ַא :עידוטס ַא יװ טכירעגנייא ,רעמיצ ןגייא ןַא טריוו

 ךעלעזַאװ יד ןיא .עּפַאנַאק עמעװקַאב ַא ,ּפמָאל-ייטש רענייש ַא ,שיט-ביירש ַא רַאֿפ

 ןעמ טָאה ,ךעלשיט יד רעביא טײרּפשרַאֿפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ךעלעטכָאמש ןוא

 | ,ןוט וצ טַאהעג טימרעד טָאה טנַאה-ןעיױרֿפ ַא זַא ,ןעזנָא טנָאקעג

 .ןגיוא ןוא ליומ טנֿפעעגֿפױא טָאה ןעטיינ

 ,טגערֿפעג עמיטשדןעורֿפ ַא םיא טָאה -- ?ריד טלעֿפעג סע --

 ,ןגניווריוא רעטניה לעשַאר ןעזעג ןוא טקוקעגמוא ךיז טָאה רע

 עצנַאג יד טָאה יז -- .רעטומ יד טגָאז -- .טכַאמעג ץלַא יז טָאה סָאד --

 .טלעטשעגרעביא בוטש

 זיא רעטומ יד .טשינ טעמּכ יז טנעקרעד ןוא רעטומ רעד ףיוא טקוק ןעטיינ

 דיילק ןדייז ַא טגָארט ןוא לֿפַאנק עכיוה טימ ךיש טגָארט יז .ןרָאװעג רעכעה

 עטרילָאק סיוא לֿפײלש ַא ןוא ,זדלַאה ןֿפױא שָארב ַא ,עלעקזירֿפ ןטעמַאס ַא טימ

 | ,לטייש ריא ףיוא רעדנעב

 "כיימש רעד ףיוא קידנזייװנָא ,הרובד טגָאז -- ,טכַאמעג ץלַא יז טָאה סָאד ---

 יד ןגָארט לָאז ךיא זַא ,רָאנ טײטשַאב יז --- ,לעשַאר רעכעלקילג רעקידנעל

 ןוֿפ דיילק יינ ַא םייהַא רימ רע טגנערב גָאט עלַא ,ּפַאש סגניווריוא ןוֿפ רעדיילק

 ךעלֿפײלש ןָא רימ טעּפעשט ייז .ןגָארט יז לָאז ךיא זַא ,רָאנ טײטשַאב יז ןוא ,ּפַאש

 .טרעֿפטנערַאֿפ ךיז טלָאװ יז יװ רעטומ יד טגָאז --- ,ּפָאק ןֿפױא

 ןרָאװעג ערעדנַא ןַא רָאג זיא רעטומ יד .רעטומ רעד ףיוא טקוק ןעטיינ

 ןיא טײקײרֿפ ַא ,םינּפ ןֿפױא ןסָאגעגסיױא ריא ןגיל תובחר ַא ןוא טייקיטכיל ַא

 ןענייז ייז זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע סָאװ ,סעציײלּפ עריא ךיוא ןוא ,ןגיוא יד

 "עג ײרֿפ ןענייז ,ןגרָאז ןוֿפ אשמ ַא רעטנוא טקירדעגרעטנורַא ןעוועג קידנעטש

 ןיא ןענואוועג קירוצ הרובד טָאה ןגרָאז יד ןוֿפ ןרעוו ײרֿפ ריא טימ ןוא ,ןרָאװ

 ,טייקכעלטרעצ עכעלרעטומ עקילָאמַא ריא ןגיוא סנעטיינ

 ַא טגָארט רעטָאֿפ רעד ךיוא .ןטיבעג ךיז טָאה ןיילַא רעטומ יד טשינ רָאנ

 ,ּפָאק ןֿפױא לּפַאק יינ ַא ,לדרעב ןריושעג ַא טימ לבר ַא יװ ,טרעבלַא ץנירּפ

 ןרָאי-ןתח ענייז ןוֿפ טייק ענעדלָאג עקילָאמַא ןייז ןוא ,סּפינש ַא טימ רענלָאק ַא

 .טעלישז ןייז רעביא ךיז טלבמָאנ

 טניֿפעג רע זַא ,םיא ךיז טכַאד סע ןוא ,םורַא לָאמַא רעדיוװ ךיז טקוק ןעטיינ

 ןיא ןיײרַא םיא טריֿפ ןעמ .יינ זיא בוטש ןיא ץלַא .עלהשעמ ַא ןיא יװ ךיז

 טימ טלעטשַאב זיא "רָאלרַאּפ, רעד ןוא ,"רָאלרַאּפ , ַא ןבָאה ייז ,ָאי ."רָאלרַאּפ,

 .שיט ןטיירב ַא ןוא לקנעש-םירֿפס ַא טָאה רעטָאֿפ ןייז ךיוא ןוא ,לבעמ םעיינ

 .רישעג ץנעדערק םעיינ ַא ןיא דוביּכ ,ןענעטיינ ,םיא טגנַאלרעד ןעמ ןוא

 זיא רע --- .ןגניווריוא ףיוא רעטָאֿפ רעד טגָאז -- ,טכַאמעג רע טָאה ץלַא --- = |

 -ַאב טציא .ןיירַא רָאטס ןיא ןשטנעמ ַא ןעמענוצ ןלָאז רימ זַא ,ןענַאטשַאב וליֿפַא
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 ןיירַא שרדמ:-תיב ןיא קירוצ ןייג ןיוש ןָאק ךיא .ןוט טשינרָאג ןיוש ךיא ףרַאד
 ,לכיימש ןקידתחנ ַא טימ רעטָאֿפ רעד טגָאז -- ,ןענרעל

 רע ןוא -- רעטומ ןוא רעטָאֿפ ןייז רַאֿפ טכירעגֿפױא טרעוו ץרַאה סנעטיינ
 . :רעדנואוו ןוא דײרֿפ טימ ןגניווריוא טגערֿפ

 ?ןוטעג וטסָאה סָאװ --
 ,ןדײשַאב גניווריוא טגָאז -- ,סענזיב עניילק ַא .טשינרָאג --
 ערעסערג טנייה ןיוש טוט יקסווָאדיװַאד עמריֿפ יד ? סענזיב עניילק ַא --

 ןטסניײֿפ םעד טָאה גניווריוא ,ָאי .יעוודָארב ףיוא סעמריֿפ עטלַא יו ןטֿפעשעג
 == ,ןגניווריוא ףיוא ןָא ךיז טגנעה ןוא לעשַאר טגָאז -- ,ךַאֿפ םעד ןיא ּפַאש
 ,ץלָאטש טימ וצ יז טיג --- ,ןגָאירעביא ייז ןלעוו רימ ,טרַאװ

 ,ןײרַא סיֿפָא ןיא קירוצ ןייג זומ ךיא .ןעטיינ ,טנווָא ןיא ןעז ךיד לעװ ךיא --
 טנייה לעװ ךיא .ןשקָאל עקיטכיר יד ּפָא ךָאק ,עמַאמ .רימ ףיוא טרָאד טרַאװ ןעמ
 .סױרַא בוטש ןוֿפ ךיז טלייא ןוא גניווריוא טגָאז -- ,םייה רעד ןיא ןסע

 -עג ַא ןעמוקַאב טָאה יז סָאװ ,שילגנע ףיוא הרובד טגָאז --- ,עשטעבוי --
 ןעמוקעגנײרַא זיא *יטירעּפסָארּפ, טניז ,ןושל שידיי ריא ןיא ןצונַאב וצ טייהניואוו
 ,ןירַא בוטש סֿפלָאװ-השמ ןיא

 ןיב --- .לעשַאר טגָאז -- ,גניווריוא ,ריד טימ םוק ךיא ,רימ ףיוא טרַאװ --
 ,לכיימש ןקידווענח ריא ןיא לעשַאר טגערֿפ -- ? ןשקָאל יד וצ ןטעברַאֿפ ךיוא ךיא
 .ןשקָאל סעמַאמ ןייד ביל בָאה ךיא --

 -קעװַא טָאה רעטָאֿפ רעד טניז .טונימ ןייא ףיוא ּפָא טשינ םיא טזָאל יז --
 ףיוא ךיז טריֿפ .םייה עטייווצ ריא טכַאמעג ָאד ךיז יז טָאה ,עסקיש יד טקישעג
 -סיוא טָאה יז יװ עז --- .הרובד טגָאז --- ,בייוו סגניווריוא ןעוועג טלָאװ יז יו
 ןיוש טלָאװ יז יו ףיוא ךיז טריֿפ יז .ןעמוקמייהַא ןייד רַאֿפ ןבוטש יד טכירעג
 ,ענעגייא ןַא ןעוועג

 סע .הלּכ סגניווריוא זיא יז זַא ,ןסייוו עלַא ?ענעגייא ןייק טשינ יז זיא --
 ,ףלָאװ-השמ טגָאז -- ,ןבירשעג םיאנּת ןטלָאװ ייז יו טַארוקַא זיא

 רַאֿפ ןכַאמ טזָאלעג טָאה ףלָאװ-השמ .זיוה סֿפלָאװ-השמ ןיא החמש עסיורג ַא
 י"ח ןעוועג בדנמ טָאה ןוא הרבח סעשטיוועלעומש ןיא ךרבש-ימ ַא ןענעטייג

 זיא ןוז ןייז זַא ,ןֿפלָאהעג םיא טָאה טָאג סָאװ ,לוש רעיינ רעד ףיוא רעלָאד
 .ןרָאװעג ןזענעג

 ,םיבוט-םימי יד ןיא ןעמוקעגמיײהַא זיא ןעטיינ זַא ,ןֿפָארטעג ױזַא טָאה סע
 יו ןעזעג טָאה סַאג עטסקיצרעֿפ-ןא:טכַא יד ןוא .תוּכוס געט עטייווצ יד וצ
 סעשטיוועלעומש וצ רעטָאֿפ ןייז טימ רעבירַא סיֿפ ענעגייא ענייז ףיוא טייג ןעטיינ
 -טסירק יד ;טקנַאדעג טָאג ןוא טשיוועג ןגיוא יד ךיז ןבָאה רעבייוו עשידיי .ןינמ
 ,טמלצעג ךיז ןבָאה רעבייוו עכעל

 -ןתח םיא רַאֿפ טֿפױקעג טָאה ףלָאװ-השמ .ןעוועג הרוּתל הלוע זיא ןעטיינ
 רעביא הכרב יד טכַאמ ןעטיינ יו ןרעה וצ טַאהעג תחנ טָאה רע ןוא --- הרוּתה
 ,הרוּת רעד

 טלָאװעג טָאה רע לייוו טשינ ןינמ סעשטיוועלעומש ןיא ןעגנַאגעג זיא ןעטיינ
 ןײלַא ךיז רַאֿפ שינעֿפרעדַאב ַא טַאהעג טָאה רע רָאנ ,ןוט בילוצ רעטָאֿפ םעד
 ר"ד סָאװ ,טכָאמעגסױא רעמ טשינ ,ןענעטיינ ,םיא טָאה סע ןוא ,ןעקנַאד וצ טָאג
 "עג םיא טָאה ,םעד ןגעוו ןרָאװעג ריואוועג רעטעּפש זיא רע ןעוו ,שטיװָאנַאזַאכ

238 



 ןוא ,"ןרענָאיצקַאער יד טימ טייג? רע זַא ,ןֿפרָאװעגרָאֿפ םיא ,"לַאקירעלקא ןֿפור
 ,םיא ףיוא ןעוועג זגורב גנַאל טייצ ַא זיא

 זיא ןענעװָאד ןכָאנ .שודיק ףיוא ןֿפנָארב ןוא ךעקעל טײרבעגרָאֿפ טָאה הרובד
 רעיינ ןייז ןיא שודיק ףיוא ןֿפלָאװ-השמ וצ רעבירַא "תמא ישנַא; הרבח עצנַאג יד
 ןוא ךעלצעלפירעייא ,ךעלגייט-גינָאה טײרבעגרָאֿפ ךיוא טָאה הרובד ,גנוניואוו
 ,טנַאה-וצ-טנַאה ןוֿפ ןעגנַאגעגרעביא זיא ןייוו עקניֿפַארַאק יד .ךעלעכיק-גנירמיצ
 ,םעד ןוֿפ רוּכיש ,טיוט סוניבר-השמ רעביא ןרערט ןוֿפ ןרָאװעג רוּכיש ןענייז ןדיי
 ןעמ .לארשי קלָאֿפ ןיַיז טיהַאב רעכלעוו ,טלעוו רעד ףיוא טָאג ַא ָאד זיא סע סָאװ
 -נַא'ס סנייא ןשטנואוועג טָאה ןעמ סָאװ ,תוכרב עטוג יד ןוֿפ ןרָאװעג רוּכיש זיא
 ּפָאק סרַאצ ןרעביא ןטָאשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,תוללק יד ןוֿפ ןרָאװעג רוּכיש ,ערעד
 ןבָאה רוד ןדעי ןיא) ןַאועשורק קישטשמָארגָאּפ םעד ןוֿפ ּפָאק םעד רעביא ןוא
 ,ןרָאװעג ךעלײרֿפ זיא ןעמ .(תוללק יד ןעלטייבוצסיוא ןעמעוו ףיוא ,ןמה ַא ןדיי
 -עג ןעמ ןוא ,הרוּת ַא ןבָאה ןדיי ןוא ,וניבר-השמ ַא ןעוועג לָאמַא זיא סע סָאװ
 -םוקמ ַא יו טיירגעגנָא טָאה טָאג סָאװ ,עקירעמַא רעכעלקילג רעד ןיא ךיז טניֿפ
 רעדניק יד ןבעגוצסיוא ןשטנואוועג ךיז טָאה ןעמ .ןגעוו סנדיי יד ןוֿפ טלקמ
 ,תחנ ןיא

 ןוטעגנָא רע טָאה טייהנגעלעג רעד וצ -- ,לּפַאק ןטיירב ןיא שטיוועלעומש
 ,עציילּפ רעד ףיוא ןענעטיינ טּפַאלקעג טָאה --- ,לּפַאק עטסטיירב סָאד

 טסלָאז וד זַא ,טייצ ןיוש זיא ,ןֿפלָאהעג ריד טָאה טָאג זַא ,טציא ,ונ --
 ,ןרעוו דיי ַא

 ? ךיא ןיב ןעד סָאװ --
 ,דיי רעבלַאה ַא ןעמ זיא בייוו ַא ןָא .בייוו ַא טָאה סָאװ ,רעד טסייה דיי ַא --

 ,הנותח דלַאב טָאה רע ,רעבירַא ךיד טגָאי רע .ןגניווריוא ןָא קוק
 ,טכַאלעג ןעטיינ טָאה -- ,טּפַאכעגסיױא ןיוש זיא לעשַאר --
 ,ךיז טײטשרַאֿפ ,טָאה רע .ירעה ןֿפורעגנָא ךיז טָאה -- ?לעשַאר סָאװ ---

 טציא טָאה ירעה .הרוּת-תחמש ןעװַארּפ סָאװ ,ןדיי ןשיווצ ךיז ןענוֿפעג ךיוא ןיוש
 ייב ןייז טשינ לָאז רע זַא ,בוט-םוי רעדָא תבש ןייא ןייק טזָאלעגכרודַא טשינ
 ,ןינמ סעשטיוועלעומש

 סָאװ --- ,טגָאזעג שטיוועלעומש טָאה -- ,ירעה ,םעד ןגעו טדער ןעמ --
 זיא גנַאל יװ .ןײרַא קנַאב רעגנַאל רעד ןיא ןעיצרַאֿפ ךיז קסע םעד טסזָאל וד
 וטסביירש סָאװ רַאֿפ -- ? ןײגמורַא ןלָאז לדיימ ַא טימ רוחב ַא זַא ,רועיש רעד
 ? םיאנּת ןייק טשינ

 .ןרָאװעג ךיילב זיא רע .ןצרַאה ןיא ךָאטש ַא ןבעגעג סע טָאה ןירעה
 ,טייצ טָאה רע ,טגָאז רע ,ןגניווריוא טימ םעד ןגעוו טדערעג בָאה ךיא --
 טימ ךיילג םוק .רעטָאֿפ ןטימ דער ?רע זיא לקישטיָאב ַא 1 טייצ סָאװ ---

 --- ,ןֿפלָאװ-השמ וצ שטיוועלעומש טֿפור --- ,ףלָאװ-השמ --- .ןֿפלָאװ-השמ וצ רימ
 ןעמוקעגמייהַא זיא ןוז רעטסטלע ןייד ןוא ןֿפלָאהעג ןיוש ריד טָאה טָאג זַא ,טציא
 ךיז ןעיירד הלותב ַא ןוא רוחב ַא .ןביירש וצ םיאנּת טייצ ךָאד זיא ,שטנעמ ַא --
 ,המותי ַא זיא לדיימ סָאד ןוא ,םיאנּת ןָא וליֿפַא ,ןישודקו-הּפוח ןָא גנַאל ױזַא םורַא

 ,בוט-םוי יאצומ טנוװָא טנייה ףיוא וליֿפַא טיירג ןיב ךיא ,אלימ ---
 ? רעדיוו ןעמ טרַאװ סָאװ ףיוא ---
 -- ?םיא טימ טדערעג ךָאד טסָאה ,טייצ ךָאנ טָאה רע זַא ,טגָאז גניווריוא --=

 .ןירעה וצ ףלָאװ-השמ ךיז טדנעוו
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 ךימ טזָאל -- .שטיוועלעומש רעביא טקַאה -- ?טייצ ןעוו ,טייצ סָאװ ---
 ןֿפורוצסױא ןָא רע טבייה --- !יתובר -- .ןײרַא טנַאה רעד ןיא ךַאז יד ןעמענ
 ,טײלסדנַאל עלַא רַאֿפ עידומו זירכמ ןיב ךיא !הלּכ לוקו ןתח לוק --- .לוק ןֿפױא
 ןטייווצ רעזדנוא טימ ךדשמ ךיז זיא יקסווָאדיװַאד ףלָאװ-השמ 'ר ר"המ דיגנה זַא
 -ריוא ,רוחב רעד .קָאטשנירג שריה ,טסייה סָאד ,ירעה 'ר ר"המ דיגנה ,ןַאמסדנַאל
 ,לחר ,הלותב רעד וצ ןתח ַא טרעוװ ,ףלָאװ-השמ 'ר ןב ןלובז ,טסייה סָאד ,גניוו
 ! החמשו ןושש ןייז לָאז סע ,ןדיי ,םייחל ,ללּכה .שריה 'ר תב

 ןוא ןֿפלָאװ:השמ בוט-לזמ ןשטנואוועג ,םייחל ןעקנורטעג טָאה םלוע רעד
 ,הנותח רעד ןוֿפ טייצ רעד ףיוא ךיז טגערֿפעגכָאנ ןוא ןירעה

 .תונּתמ-הנותח וצ טיירג ,טײלסדנַאל .רוציקב רָאג ,רוציקב רָאג --
 סָאװ .ךודיש ַא זיא סע זַא ,טײלסדנַאל ןשיוצ ןסיוו שטָאכ ןעמ לָאז ,ױזַא --

 ' .ןירעה וצ שטיוועלעומש טגָאז -- ?ןשטנעמ רַאֿפ סיוא ןעמ טלַאהַאב

 טגעלֿפ רע ,לעטָאה ַא ןיא רעדנוזַאב טניואוועג לָאמסנעד ןיוש טָאה גניווריוא
 ,ערעשטעוו ףיוא רעטומ רעד וצ םייהַא ןעמוק לָאמ לייט ןטנוװָא יד ןיא רעבָא

 סע טָאװ ,םיא טלייצרעד ןוא סעומש ַא ןוז ןטימ טכַאמעג טָאה ףלָאװ-השמ
 | :שודיק םייב ןעמוקעגרָאֿפ זיא

 -עומש ,טײלסדנַאל יד ןשיווצ ,גניווריוא ,ךודיש ןייד ןֿפורעגסיױא טָאה ןעמ --
 ,לעשַאר רַאֿפ ןתח ַא טסרעו וד זַא ,טײלסדנַאל יד טזָאלעג ןסיוו וצ טָאה שטיוועל
 | ? םיאנּת יד ןעמיטשַאב רימ ןלָאז ןעוו

 :ןענוֿפעג דלַאב רעבָא ךיז טָאה רע .ןרָאװעג ךיילב זיא גניווריוא -
 וצ זיב ןטרַאװ ןענָאק רימ ?רעדניק ,רימ ןענייז סָאװ ? םיאנּת סָאװ וצ --

 : ,הנותח רעד
 ,םיאנּת טשרעוצ טביירש ןעמ ,ךיז ןעמ טריֿפ ןדיי ייב --
 ,שרעדנַא ןריֿפ זדנוא ייב ךיז טעוו --
 ,ןדיי ערעדנַא עלַא ייב יו ןריֿפ ךיז טעוו זדנוא ייב ,ןוז ןיימ ,ןיינ --
 ,טייצ ךָאנ ךָאד רימ ןבָאה --
 ? המותי ַא ןעמעשרַאֿפ טשינ ךָאד טסליוװ וד ,גניווריוא --
 ?המותי ַא ןעמעשרַאֿפ ליוו רעוו ? סע טגָאז רעוו --

 ,ןירעמ ץוחַא ,ןעזעג םיא ןבָאה עלַא ןוא ןעזעג ןעטיינ ןיוש טָאה ןעמעלַא
 שרעדנַא יד יװ ןכוזַאב םיא ןעמוקעג טשינ זיא יז ,ןזיוװַאב טשינ ךיז טָאה יז

 זיא רע .סַאג רעד ףיוא ןֿפָארטעגנָא טשינ וליֿפַא יז טָאה רע .םינכש ןוא טניײרֿפ
 ָאד יז טניואוו רָאנ טשינ .ָאד ךָאנ טניואוו עילימַאֿפ ריא זַא ,ןרָאװעג ריואוועג
 -נַא טשינ ,ןגניווריוא טימ ןעמַאזוצ טעברַא יז רָאנ ,זיוה ןקידתונכש םעד ןיא
 ,םיא ןוֿפ סיוא ךיז טלַאהַאב יז רָאנ ,שרעד

 טָאה יז סָאװ ,ץלַא ןוטעג טָאה יז .םיא ןוֿפ ךיז יז טָאה ןטלַאהַאבסיוא ןוא
 טָאה יז ןעוו ,טייצ ַא ןעמוקעג רעבָא זיא סע .ןֿפערטוצנָא טשינ םיא ,טנָאקעג
 ,ןדיימסיוא םיא טנָאקעג טשינ ןיוש

 -- .טגָאזעג גניווריוא ריא טָאה -- ?ןטענ ןעז ןעוועג טשינ ךָאנ טסיב --
 ,גָאט ןדעי ריד ףיוא ךָאנ ךיז טגערֿפ רע
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 .טרעדנואוורַאֿפ יז טגערֿפ -- ? רימ ףיוא ךָאנ ךיז טגערֿפ רע --

 ןעוועג וליֿפַא טסיב וד .ןעמוקעג זיא רע סָאװ ,ןָא גָאט ןטשרע םעד ןוֿפ --

 טָאה סע .ייז ףיוא טגערֿפעגכָאנ ךיז טָאה רע סָאװ ,טנײרֿפ עלַא ןוֿפ עטשרע יד

 .,בוטש ןיא ןעמוקעגנײרַא זיא רע רָאנ יו סָאװ ,ענדָאמ לסיב ַא ןעזעגסיוא וליֿפַא

 .החּפשמ רעד וצ טרעהעג טסלָאװ וד יו ױזַא ,*? ירעמ זיא ואוו; ; טגערֿפעג רע טָאה

 ...טניימעג בָאה ךיא ןוא ---
 ? טניימעג וטסָאה סָאװ --
 ...טשינרָאג ,ָא --
 ,טנײרֿפ עטוג עכלעזַא לָאמַא ןעוועג ךָאד טנעז ריא --
 .ןעמוקֿפױרַא טכַאנ רעד ףיוא טנייה לעװ ךיא --

 ןיא יו ױזַא ,עמיטש ריא טרעהרעד טַאהעג ןעטיינ ןיוש טָאה רָאדירָאק ןוֿפ

 ןֿפור ןוא קעטָאילביב רעד ןוֿפ רעכיב ןעגנערב םיא טגעלֿפ יז ןעוו ,געט ענעי

 : *? וטסיב ואוו ,טענ; :ּפערט יד ןוֿפ םיא וצ
 .ןײרַא םוק .רעמיצ ןיימ ןיא ,ךיא ןיב ָאד --
 ןסעזעג זיא רע יו ,סמערָא עטקערטשעגסיוא טימ םיא וצ וצ קנילֿפ זיא יז

 ,שיט ןֿפױא טנעלעגנָא ךיז סמערָא יד טימ טָאה רע .טנעיילעג ןוא שיט םייב

 טכייל טציא םיא ךיז טָאה סָאװ ,גנוגעװַאב ַא -- ,ןבײהֿפױא ךיז טוואורּפעג

 ,לוטש ןֿפױא ןלַאֿפעגקירוצ גנוגערֿפױא רַאֿפ רע זיא לָאמ סָאד רָאנ -- ,ןבעגעגנייא

 דָארג סָאװ ,ןרױלרַאֿפ ,ןֿפלָאהַאבמוא טלכײמשעג רע טָאה -- ...םה --

 .ןעגנולעג טשינ גנוגעװַאב יד םיא זיא ,ןירעמ רַאֿפ ,טציא

 "וטנע ןֿפורעגסיױא ירעמ טָאה -- !סיֿפ יד ףיוא ןייטש טסנָאק וד ,טענ --

 !?ךעלרעדנואוו טשינ סָאד זיא -- .שיטטסַאיז
 טימ טגָאזעג ןעטיינ טָאה -- !ןייג ךיוא ןָאק ךיא רָאנ ,ןייטש רָאנ טשינ --

 לוטש ןוֿפ ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה ,םזַאיזוטנע סירעמ ןוֿפ טקרַאטשעג ,טײקטסעֿפ
 רעד וצ שיט םעד ןוֿפ טירט רָאּפ יד ,סעילוק יד ןָא וליֿפַא ,ןייג טװאורּפעג ןוא
 ,טצעזעגקעװַא ךיז טָאה רע ואוו ,עּפַאנַאק

 ,ןגיוא יד קידנכַאמרַאֿפ ,טמלצעגרעביא ךיז ירעמ טָאה -- ! עירַאמ ,סוזעי --
 -- .ןעמונעגמורַא םיא ןוא ןענעטיינ וצ וצ זיא יז ,ןּפיל יד טימ טלמרומעג ןוא
 ! ךעלרעדנואוו זיא סע ,טענ

 ,ירעמ ,ןקוקנָא ךיד ךימָאל ---
 ,םיא רַאֿפ טלעטשעג ךיז ןוא טכיילגעגסיוא ךיז טָאה יז
 רעד טימ טציא טסדער וד זַא ,ןסיוו טסֿפרַאדַאב ?סיוא ךיא עז יוװ ,ונ --

 -כיוו רעייז ַא ,?יקסוװָאדיװַאד גניווריואק עמריֿפ רעד ןוֿפ ידיעלסליעס רעטשרע
 .עמריֿפ עקיט

 ירעמ .טנעקרעד טשינ ןוא טנעקרעד יז טָאה רע .טקוקעגנָא יז טָאה ןעטיינ
 ,לדיילק עגנַאל סָאד .גוצנא םענעכוט ןצרַאװש ַא ןיא ןוטעגנָא טנַאגעלע ןעוועג זיא
 יד ןוֿפ זענ יד טלעטשרַאֿפ טשינ רעבָא טָאה ,לֿפַאנק יד טקעדרַאֿפ טָאה סָאװ
 ,דנַאר ןטיירב םעד רעטנוא ןוֿפ ךעלזיימ יו טקוקעגסױרַא ןבָאה סָאװ ,ךעלכיש
 ,טסויב ןטמערוֿפעג-דילָאס ריא ףיוא ןסָאגעגסיױא יװ ןגעלעג זיא לטעקַאשז סָאד
 -יוצעגנייא-ףייטש ריא ןוֿפ סנײבשיֿפ יד טנכיײצעגנָא ןעז טנָאקעג טָאה ןעמ ואוו
 טמױצעגּפָא טָאה עזולב רענעדייז-סייוו ַא ןוֿפ רענלָאק-ןציּפש ַא .טעטרָאק םענעג
 ףיוא ,זדלַאה םעניורב ריא ןוֿפ עטלָאקעד ןלעדייא םעד לעװ רעקימיוש ַא טימ יו
 רעקידנַאר-טיירב ַא ןסעזעג זיא ,ּפעצ ענעטכָאלֿפעג טימ טגײלרַאֿפ ,רוזירֿפ ריא
 | ,רעדעֿפ-סיורטש ןסיורג ַא טימ טוה
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 יו ןגיוא סנעטיינ ןיא ןעזעגסיוא ירעמ טָאה ,ןעוועג זיא יז יו טצוּפעגסיוא
 -עטשרַאֿפ סָאד רעבָא .עסיורג ַא רַאֿפ טלעטשרַאֿפ ךיז טָאה סָאװ ,לדיימ ןיילק ַא
 עסיורג יד זַא ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה סע זַא ,ךעלריטַאנ ױזַא ןעוועג זיא ץכעל
 : ,טנעקעג טָאה רע סָאװ ,לדיימ עניילק סָאד טשינ ,קידתמא זיא

 .ירעמ ,ןטיבעג ךיז טסָאה וד --
 ?ןרעגרע םוצ רעדָא ןרעסעב םוצ --
 .טשינ ךָאנ סייוו ךיא .ןגָאז טשינ ןָאק ךיא ---
 ןוֿפ רָאװ רעד וצ קירוצ ןעמוק סָאד יװ ,גנונָאמרעד ַא יװ ןעוועג זיא סָאד

 יז טָאה םוקנעמַאזוצ ןטשרע םעד ןוֿפ גנורעטסײגַאב יד ןכלעוו ןיא ,םולח םעד
 טנָאמרעד ךיז ,םולח םעד ןוֿפ טּפַאכעגֿפױא ךיז טָאה יז .טכַארבעגנײרַא טַאהעג
 ןקידלכרָאכ ַא טימ טקירדעגסיוא סָאד טָאה יז ,עיצַאוטיס רעטרעדנעעג ריא ןָא
 : יירשעגסיוא

 !ַא --
 ?ירעמ ,זיא סָאװ ---
 .טלכיימשעג סַאלב יז טָאה --- ,טשינרָאג ---
 -עג טשינ בָאה ךיא ןוא ,גנַאל ױזַא ןעזעג טשינ ךיד בָאה ךיא ,וטסעז --

 ץלַא רימ ךיז טָאה סע .טייצ רעד טימ טמוק סָאװ ,גנורעדנע רעד ןוֿפ טכַארט
 ןוא טייצ רעד ןוֿפ םָארטש ןקיֿפױל םעד ןיא ןייטש טסביילב וד זַא ,טכַאדעגסיוא

 ךיד ךיא עז לָאמַא טימ ןוא .ירעמ עניילק יד ,ןעוועג טסיב וד יוװ ױזַא טסביילב
 זַא ,טכַאדעגסיױא ץלַא רימ ךיז טָאה סע סָאװ רַאֿפ ,טשינ סייוו ךיא .שרעדנַא ױזַא
 ,ןטרַאװ טסעוװ וד

 ? ןטרַאװ סָאװ ףיוא ---
 ךימ טסיב וד --- .קידנרעוו טיור ןעטיינ טגָאז -- ,טשינ ןיילַא סייוו ךיא -- |
 -עגקירוצ ןיב ךיא ןעוו ,ָאד וליֿפַא .לָאטיּפש ןיא ןעז ןעמוקעג טשינ לָאמ ןייק
 ,געט ןעצ ןצנַאג ןטרַאװ טזָאלעג ךימ וטסָאה ,ןעמוק

 ,טנָאזעגנָא טסָאה וד .ןעז ךימ טסליוו וד יצ טסואוועג טשינ בָאה ךיא --
 .ןזייוַאב טשינ ךיז לָאז ךיא זַא

 טציא ,טנורג ַא ןעוועג זיא סע -- ,ןרױלרַאֿפ ןעטיינ טגָאז -- ,סָאד ,ָא --
 .ןעז רעייז ךיד ליוו ךיא ,ןעז ךיד ךיא ליוו טציא .טרעדנעעג ץלַא ךיז טָאה רעבָא
 טקערטשעגסיוא טָאה רע ןוא -- ,ריד טימ ןדייר וצ ליֿפ ױזַא בָאה ךיא .טֿפָא ןוא
 עינָאלד עֿפײטש ןייז טגײלעגניײרַא ןוא םערָא ןטכער ןכעלגעווַאב ןייז ריא וצ
 ,טנַאה רעד ייב ןעמעננָא טלָאװעג יז טלָאװ רע יו ,טנַאה רעכייוו ריא ןיא

 טנַאה רעד טימ ןגעװַאב טסנָאק וד ?טענ ,ךעלרעדנואוו טשינ סָאד זיא ,ָא --
 טָאה יז ןוא -- ?רעדנואוו ַא טשינ סָאד זיא !סוזעי רעביל ,ָא .ךיא יװ ױזַא
 ,ןּפיל עמערַאװ עּריא וצ טגיילעגוצ יז ןוא טנַאה ןייז ןעמונעג

 ױזַא ץלַא ךָאנ -- .טנַאה ןייז ןעמונעגקעװַא רע טָאה -- ?ןטסוט סָאװ --
 ...טניימעג בָאה ךיא ןוא ?לַאטנעמיטנעס

 זיא סע ,טענ ,טסעז וד .ןֿפלעה טנָאקעג טשינ ךיז בָאה ךיא ,לחומ רימ ייז --
 רעדנואוו ַא זַא ,רימ ךיז טכַאד סע זַא ,ױזַא ךיד ןעז וצ גנושַארעביא ַאזַא רימ רַאֿפ
 .ןעניואוועגוצ טשינ ךיז ןָאק ךיא .ןגיוא עניימ רַאֿפ טעשעג

 ןייז וצ ןוֿפ טייוו ךָאנ ןיב ךיא ,רעדנואוו רעסיורג ַאזַא טשינ זיא סע ,ונ --
 ,לַאמרָאנ

 "נע ןַא רַאֿפ סָאװ ,טשינ ןיילַא רָאג טסייוו וד ,ןתמא ןַא ףיוא .טענ ,ןיינ ---
 ,טנעה יד טימ ןגעוװַאב טסנָאק ,ןייג טסנָאק וד ,ריד ןיא ןעשעג זיא סע גנורעד
 ,שטנעמ רעלַאמרָאנ ַא טעמּכ
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 טימ ןבעל זומ רענייא רעדעי ,ירעמ ,טמוק סע יװ ץלַא ןעמעננָא ןזומ רימ -- ?
 ץלַא זַא ,טניימעג ךיא נָאה טלעמונַא ,ירעמ ,טסעז וד .םיא טיג טָאג סָאװ ,םעד
 ןייז וצ רַאבקנַאד טנבעלעג ךיא בָאה טנייה .םענייא ןדעי יו ױזַא ,רימ טמוק
 טנרעלעג ךיא בָאה סָאד ,רימ טימ טוט טָאג סָאװ ,רעדנוזַאב דסח ןדעי רַאֿפ
 בָאה ךיא ,ערעדנַא ןוֿפ ןדייל סָאד ןעזעגוצ בָאה ךיא ואוו ,לָאטיּפש ןיא ,טרָאד
 ןוא --- ,תורצ יד ,ןטייהקנַארק ײלרעלַא יד ,סרעּפרעק עטלּפירקרַאֿפ יד ןעזעגוצ
 ןייז וצ רַאבקנַאד ,בָאה ךיא סָאװ ,םעד טימ ןייז וצ ןדירֿפוצ טנרעלעגסיוא ךיז
 ןכַאמוצטוג ,גָאמרַאֿפ ךיא סָאװ ,לסיב םעד טימ ןוא ,רימ טיג טָאג סָאװ ,םעד רַאֿפ
 ךיז ןָא רעדיוו ךיא בייה ןָא ךָאװ רעקידנעמוק רעד ןוֿפ .ןבעל לוֿפ ַא ןבעל ןוא
 "רַא עניימ טקישעגנײרַא בָאה ,טיירגעגוצ ךיז בָאה ךיא .ַאיבמולָאק ןיא ןענרעל
 לָאז סָאװ ,,ןצעמיא ןבָאה ןֿפרַאדַאב רָאנ לעװ ךיא .ןעמונעגנָא ייז טָאה ןעמ .ןטעב
 גניווריוא .םײהַא קירוצ ןעגנערב ךימ ןוא וצניהַא יעובָאס רעד טימ ןריֿפ ךימ
 טשינ טעװ סע ןוא ,ןרישזנַארַא וצ גנירג רעייז זיא סָאד זַא ,טגָאזעג רימ טָאה
 זַא ,טגָאזעגוצ רימ טָאה ,שריה טרעבָאר ,טנײרֿפ ןיימ ךיוא .ךס ןייק ןטסָאק
 יד ייב גָאט ןדעי ןייז טשינ ךיא ףרַאדַאב וצרעד ,ןֿפלעהסױרַא רימ טעװ רע
 ,םייה רעד ןיא ךיא ןָאק סנעמַאזקע יד וצ ךיז ןטײרברָאֿפ ,סעיצקעל

 ,טקוקעג ןיהואוו-ץעגרע ןבָאה ןגיוא עריא .ןגיוושעג ןוא ןענַאטשעג זיא ירעמ
 ןגיוושעג טָאה יז ,ןײרַא ךלהמ ןטייוו ַא ןיא טנעוו יד ןוֿפ ןלייא ריֿפ יד ןוֿפ סױרַא
 עקידנלעווק טימ טליֿפעגנָא ןדנַאר-ןגיוא עריא ךיז ןבָאה גנילצולּפ ,לייוו עגנַאל ַא
 .ןקַאב עריא רעביא טמעהעג-טשינ ןעניר ןביוהעגנָא ןבָאה ןרערט יד .ןרערט

 ,ןקָארשרעד טגערֿפעג ןעטיינ טָאה -- ? ירעמ ,זיא סָאװ --
 ןיא ןגיובנגער ַא יו ,לכיימש ַא ןוא ,טגָאזעג יז טָאה --- ,טשינרָאג ,ָא --

 ,ןגיוא עקידנלעווקרעביא עריא ןוֿפ טנײשעגסױרַא טָאה ,ןגער
 רעד ץלַא ךָאנ .רעטָאֿפ ןיימ ,ךָאד טסייוו וד .טענ ,ןייג ךיא זומ טציא ,ונ --

 ,לכיימש ַא טימ טגָאזעג יז טָאה -- ,רעבלעז
 ךיא .ןעז טֿפָא טציא ךיד זומ ךיא ?ירעמ ,ןעז רעדיוו ךיד ךיא לעװ ןעוו --

 ,ןדיירוצרעביא ריד טימ ליֿפ ױזַא בָאה
 ,טסעז וד .ןענָאק לעװ ךיא יצ ,טענ רערעייט ןיימ ,טשינ סייוו ךיא ,ָא --

 ידיעלסליעס עטשרע יז ןיב ךיא ,שטנעמ רענעמונרַאֿפ רעייז ַא טציא ןיב ךיא
 ןיב ןוא ,עלעטש עכעלטרָאװטנַארַאֿפ ַא ,"יקסווָאדיװַאד גניווריואק עמריֿפ רעד ןוֿפ
 בלַאה ,סַאּפש ןיא בלַאה ,עלעכיימש טכַאמעג ַא טימ יז טגָאז --- ,ןעמונרַאֿפ קרַאטש
 יז טיג -- ,ןעז וצ ךיד טוג /וזַא ןעוועג זיא סע .טענ ,גָאט ןטוג ַא -- ,טסנרע
 זיא ןוא -- טנַאה רעד טימ שוק ַא וצ םיא טֿפרַאװ ,ךעלטלַאק וצ גנילצולּפ
 'ו .ָאטשינ ןיוש
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 ןעוועג ןיוש רע זיא ןָא טייחרעניילק ןוֿפ סָאװ ,גניווריוא רעטעדליבעגמוא רעד

 רעטָאֿפ ןטימ ןייג רעדָא ןטלַאה-תבש יװ ,םינינע עזעיגילער עגונב שילעבער
 ןדנובעג רעמ ןעוועג עיגילער םצע םעד ןיא רעבָא זיא ,ןענעװַאד ןיײרַא לוש ןיא
 -עג ַא יוװ ,ןעטיינ .רעדורב רערעטלע ןייז יװ ,ןבעל רעגייטש סרעטָאֿפ םעד ןיא
 טשינ עֶגֹר ןייק ףיוא טָאה ,שטנעמ רעקידנעקנעד-קידנעטשבלעז ,רעטעדליב
 רָאג ןטכַארט וצ רעדָא טייקירעהעגנָא רעזעיגילער ןייז ףיוא ךיז טלעטשעגּפָא
 ןגניווריוא ייב .ןירעמ וצ גנואיצַאב ןייז טימ תוכייש ןיא ןליֿפעג סרעטָאֿפ ןייז ןגעוו
 -קירוצ םיא טָאה סָאװ ,תועינמ עטסקיטכיװ יד ןוֿפ ענייא ןעוועג סע זיא רעבָא
 סרעטָאֿפ ןייז ןגעק ןייג טנָאקעג טָאה רע .ןירעמ טימ ןבָאה הנותח ןוֿפ ןטלַאהעג
 . ןיא ,לשמל ,יװ --- ,ןזיוועגסיוא םיא ךיז טָאה סע יװ -- ,ןכַאז עניילק ןיא ןליוו
 -רַאֿפ וצ ,טירש ןקיטכיוו ַא ןכַאמ וצ ןעמוקעג רעבָא זיא סע ןעוו ; תבש ןטיהּפָא
 ,טנַאװ יד ךיז רַאֿפ ןעזרעד ןיוש רע טָאה ,רעקיבױלג-דמערֿפ ַא טימ ךיז ןדניב
 רָאנ טשינ .תונומא ייווצ יד ןשיוװצ טלעטשעגֿפױא ןבָאה יײרעריטרַאמ תורוד סָאװ
 -קעּפסער ץרַאה ןיא ףיט םיא טָאה רע סָאװ ,רעטָאֿפ ןייז טימ שינעעזנייא תמחמ
 -מיא רעמ טבעל סָאװ ,ליֿפעג ןזעיגילער םענעגייא ןייז בילוצ ךיוא רָאנ ,טריט
 רע טָאה ,ןטעדליבעג םעד ןיא יו שטנעמ-ןומה ןטעדליבעגמוא םעד ןיא וויסלופ
 רעסייה ןייז ןעוועג זיא סע סָאװ ,ןירעמ טימ ןבָאה הנותח ןוֿפ ןטלַאהעגקירוצ ךיז
 .שינעקנעב ןוא רעגַאב

 ףיוא ןעמענ ןוֿפ ןטלַאהעגּפָא ,לַאֿפ ןדעי ןיא ,םיא טָאה ןירעמ וצ גנואיצַאב יד
 ןוֿפ ךיז ןכַאמסױרַא טלָאװעג טָאה רע .לעשַאר עגונב תובייחתה ערעסָאװ ךיז
 ,ןזיוועגסיוא םיא ךיז טָאה סע .ױזַא יו טסואוועג טשינ רעבָא טָאה רע ,קסע םעד
 טימ ךיז ןדניברַאֿפ וצ טשינ םיא טזָאלרעד ליֿפעג זעיגילער ןייז יו טקנוּפ זַא
 גנואיצַאב ןייז ןטלַאהוצנָא םיא טלעֿפַאב ןוא םיא סע טעטכילֿפרַאֿפ ױזַא ,ןירעמ
 .חמותי ַא זיא סָאװ ,ןיילַא שינעעזנייא רענייא רעד סיוא ןיוש --- ,לעשַאר וצ

 -וָא סָאד ןוא ןירעמ ןוֿפ ךיז ןגָאזּפָא סָאד ,ןסולשַאב ענעגנואווצעג ייווצ יד
 טָאה הנומא ןייז סָאװ ,עיצַאריּפסנָאק ןייא ןענייז ,לעשַאר וצ גנואיצַאב ןייז ןטלַאה
 ןגעק ךיז ןיא טריטלָאװער טָאה רע .טייקיאור ןייז ןוא קילג ןייז ןגעק טכַאמעג
 ןעײרֿפַאב וצ ךיז יוװ ןבעג וצ הצע ןייק ךיז טסואוועג טשינ רעבָא טָאה רע ,םעד
 רַאֿפ טָאה רע .םיא ףיוא טגיילעג ןבָאה עיגילער ,החּפשמ סָאװ ,טכילֿפ רעד ןוֿפ
 יו דמעמ ןייז ןיא ךיז ןֿפלעה וצ ןענוֿפעג טשינ לטימ רעדנַא ןייק טייצ רעד
 םיא טָאה סָאד רעבָא ,טקילֿפנָאק םעד ןגײלוצּפָא ,ןינע ןצנַאג םעד ןּפעלשוצּפָא
 טָאה רע סָאװ ,עיצַאוטיס רעכעלגעממוא רעד ןיא טרעטנָאלּפרַאֿפ רעמ רָאנ
 י ,ךיז ףיוא טכַארבעג

 ,רעטנעענ לָאמַא-סָאװ ןעמוקעג זיא גנודײשטנַא ןוֿפ העש יד רעבָא
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 . טשינ טָאה ףלָאװ-השמ ןוא ,ייווצ ןוא ךָאװ ַא ןעגנַאגעגכרודַא זיא סע ןעוו
 טגָאזעגוצ טַאהעג טָאה רע יװ ,לָאמ-םיאנּת םעד ףיוא טײלסדנַאל יד ןֿפוררַאֿפ

 יװ ןעזעג ךיז קָאטשנירג ירעה טָאה ,םייה ןייז ןיא הרוּת-תחמש שודיק םייב

 ךיז ןעמ טלַאה לעשַאר טימ ,רעטכָאט ןייז טימ ךיז טֿפרַאװ ןעמ .טרַאנעגּפָא
 ,גנוקידיילַאב סדניק ןייז רַאֿפ ןטילעג םישוח ענייז עלַא טימ טָאה רע ? רעטנורעד
 ןקיצנייא-ןייא םעד טימ רָאנ ,טבעלעג שרעדנַא טשינרָאג טימ ןיוש טָאה ירעה
 רעד רעטנוא רעטכָאט ןייז רעלענש סָאװ ןריֿפ וצ גנונעֿפָאה רעד טימ ,שטנואוו
 טלָאװעג טָאה רע .ןבעל ןייז ןוֿפ ליצ ןקיצנייא םעד ןעזעג םעד ןיא טָאה רע ,הּפוח

 עטסטלע יד ביוא .טגרָאזרַאֿפ זיא עטסטלע יד שטָאכ זַא ,טייקרעכיז יד ןבָאה

 ןעזעג טָאה רע .טלַאהנָא ןַא ןבָאה רעדניק ערעדנַא יד ןלעוװ ,ןבָאה הנותח טעוו

 רע ןוא -- ,החּפשמ ןייז ןוֿפ תילכּת םעד ןגניווריוא טימ הנותח סלעשַאר ןיא

 ןטלַאהעג ךיז טָאה רע .ןליוו ןייז ןוֿפ חוּכ ןצנַאג ןטימ וצרעד טבערטשעג טָאה

 רע טָאה ,סָאװרַאֿפ -- ,"ןעיצ, גנַאל טשינ טעװ רע זַא ,ןדיירנייא ןייא ןיא

 ,ןבעל ןייז ייב ןגרָאזַאב סָאד ףרַאדַאב רע זַא ןוא --- ,טסואוועג טשינ ןיילַא |

 -עומש וצ קעװַא זיא רע .ןריֿפוצסיױא סָאד יו תוצע טרעלקעג טָאה ירעה

 .ןשטיוועל
 טָאה לסיב ַא ,לקנָא םעד ןוט בילוצ טלָאװעג שטיוועלעומש טָאה לסיב ַא

 ,המותי ַא רַאֿפ ךיז ןעמעננָא טימ ןענידרַאֿפ ךיז הווצמ ַא טלָאװעג שטיוועלעומש

 יד בילוצ ןינע סירעה ןיא טריסערעטניארַאֿפ ןעוועג עקַאט רע זיא לסיב ַא ןוא

 -לדער רעד ןרָאװעג שטיוועלעומש זיא ,ןמַאסדנַאל ַא וצ ןַאמסדנַאל ַא ןוֿפ ןליֿפעג

 ךיז טָאה רע .ןגניווריוא ןוא לעשַאר ןשיווצ ךודיש ןטימ ןינע ןצנַאג ןוֿפ רעריֿפ

 זיא -- ,דניק ןגייא ןייז ןעוועג טלָאװ סע ךיילג ,ןצרַאה םוצ טנעָאנ ןעמונעג סע

 : סעומש ןֿפרַאש ַא םיא טימ טריֿפרַאֿפ ןוא ןֿפלָאװ-השמ וצ ןירעה טימ קעװַא רע

 ןיוש ךָאד זיא סע ?ןטרַאװ וצ רועיש רעד זיא גנַאל יו ? רשוי זיא ואוו ---

 .הדעו םע ינֿפב ןֿפורעגסיױא ךָאד סע טָאה ןעמ ,טײלסדנַאל רַאֿפ ןייש טשינ

 ןגניווריוא ןיא ךָאד ךיז טדנעוװעג סע ?רימ ןיא ןעד ךיז טדנעוועג סע --
 ןכרָאה ךייא רע טעװ רשֿפא ,םיא טימ טדער ,הברדַא

 ףוס ַא טרָא ןֿפױא ָאד ףרַאדַאב ןעמ .םיא וצ זדנוא טימ ןייג טסעוו וד זַא --

 ,טגָאזעג שטיוועלעומש טָאה --- ,קסע םוצ ןכַאמ
 רימ טימ ןבָאה טעװ רע !ןֿפרַאװ ךיז ןעמ טעװ דניק ןיימ טומ ,סָאװ ---

 | .סעּכ רַאֿפ קידנרעוו ךיילב ,טגָאזעג ירעה טָאה -- ,ןוט וצ

 ןרעװ ליטש לָאז רע ,םערָא םייב ּפוצ ַא םיא טיג שטיוועלעומש
 -- ןכַאמ טשינרָאג ָאד ןעמ ןָאק ןזייב טימ .גייווש וד ,ןדייר ךימ זָאל וד --

 .ןיהַא ןעייג יירד עלַא סָאװ ,ּפַאש סגניווריוא וצ געוו ןֿפױא שטיוועלעומש םיא טגָאז

 ךיז טלָאװ סע ןעוו ,לָאמ רעדנַא ןַא !ןירעה טימ ןרָאװעג סע זיא סָאװ ,ָא

 יו ןטלַאהעג ךיוא ךיז רע טלָאװ ,דניק ַא סנייז ןגעוו ,ךַאז ַאזַא ןגעוו טלדנַאהעג

 ךָאנ ןוא -- שטַאּפ ןייא ,ןײרַא קסיּפ ןיא בייר ַא ןבעגעג טלָאװ רע ?לכעבענ ַא

 ךיז רע ףרַאדַאב דניק ןייז טימ .קסע סיוא ןוא --- וצרעד עיּפָאק ַא ןוא ,םענייא

 םעד ךיז ןיא ןיוש טקירד ירעה רעבָא !ןיוש ןוא --- םינּפ ןיא יײּפש ַא ?ןטעמ

 רע .ןגָארטרעביא ץלַא רע טעװ דניק ןייז רַאֿפ ,עלעמעל ַא יו ליטש זיא ,סעּכ

 ,ןגײװשרַאֿפ ןוא הלווע יד ךיז ףיוא ןעמענ טעװ רע .ןרעװו טמעשרַאֿפ וליֿפַא טעוו

 ,תילכּת ַא ןעז רָאנ יבָא
 ןֿפָא ןַא טימ גניווריוא טייטש ,רעמיצ ןרעדנוזַאב ןיא ,סיֿפָא סגניווריוא ןיא

 םיא וצ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,יירד ןוֿפ עיצַאטוּפעד יד טעזרעד רע ןעוו ,ליומ
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 יו קנילֿפ טרעלק רע .הּפוח ַא ןלעטש ןגעוו טרָאװ סָאד םיא ןוֿפ ןסערּפוצסױרַא
 ןעלדנַאװרַאֿפ ןוא טרָאװ עטצעל סָאד ןּפעלשוצּפָא יו ,קסע ןוֿפ ךיז ןכַאמוצסױרַא
 .סַאּפש ַא ןיא ןינע ןצנַאג םעד

 .ןטסגנַא טימ רע טכַאל --- ?"?ּפא-דלָאהא ַא ,סע זיא סָאװ --
 ןטסעב םוצ ,ןֿפמערק ןיא ךיז ןעשטרָאק רעגניֿפ סירעה ןוא *!ּפא-דלָאה;

 ענייז ,ךיילב טרעוװ ירעה .זדלַאה םייב ןַאמנגנוי םעד ןעמונעגנָא רע טלָאװ
 ,טייקטיור רעכעלקנערק טימ ןדנוצעגנָא ןרעוו ןגיוא

 "רעד שטיוועלעומש רָאנ ,ןגניווריוא וצ ןָא ךיז רע טֿפור -- ,רָאנ רעה --
 רָאנ ליוו ךיא --- .ךיז ןקיאורַאב וצ םורַא ןטניה ןוֿפ טנַאה רעד טימ םיא טנָאמ
 ?ןעוו ןוא ? גָאזוצ ןייד ןטלַאה וצ העדב וטסָאה -- ,רע טגָאז --- ,ךַאז ךייא ןסיוו

 ןעגניווצ ךימ טלָאז ריא זַא ,ןוטעג טשינ ךַאז ןייק ךיא בָאה ,ןעמעלַא ךָאנ --
 ןוא לעשַאר .טײרבעגרָאֿפ טשינ םעד וצ ךָאנ ןיב ךיא סָאװ ,דלַאב סעּפע ןוט וצ
 ,טלַאװעג טימ ןייג טשינ ןעמ ןָאק ןכַאז עכלעזַא ןיא .ןשטנעמ עיײרֿפ ןענייז ךיא
 0 ,טקידיײלַאב גניווריוא טגָאז --- ,טייצ ןבָאה זומ ךיא

 זַא ,ןייא טעז ירעה ןוא -- לברַא םייב ןירעה יצ ןטוג ַא טיג שטיוועלעומש
 ,ךיז ןיא ןייא סָאד טקנערק רע ןוא ,רעלעֿפ ַא ןעגנַאגַאב זיא רע

 ייז ואוו ,ןסיוו ךָאד ןזומ ייז .ןוז ןיימ ,טכער ךָאד ייז ןבָאה ,ןעמעלַא ךָאנ --
 !רעהַא רעדָא ןיהַא ,טלעוו רעד ןיא ןטלַאה

 ,גניווריוא טגָאז --- ,לעשַאר טימ ןדייררעביא סע לעװ ךיא --
 ? לעשַאר טימ ןבָאה וצ הנותח העדב טסָאה : ךַאז ןייא ןסיוו רָאנ ליוו ךיא --

 ,עקינייז'ס ףיוא ירעה ץלַא טײטשַאב --
 טשינ סע טעװ ,ןוט סע לעװ ךיא זַא : ךַאז ןייא ןגָאז רָאנ ךייא ןָאק ךיא --

 לייו רַאֿפרעד ןייז טעװ סע :ןגָאזוצ סעּפע ךייא לע ךיא לייוו רַאֿפרעד ןייז
 ,גניווריוא טגָאז -- ,ןלעװ סע ןלעװ ךיא ןוא לעשַאר

 -- .שטיוועלעומש טגָאז -- ,טכער ךָאד טָאה רע ,טכער ךָאד טָאה רע --
 ,רעטכָאט ןייד טימ ןבָאה הנותח רע טעװ ריד בילוצ ,סָאװ .םכח ַא ךָאד זיא רע
 יז ,יײז וצ רעביא סע זָאל ?ןבעג םיא טסעװ וד סָאװ ,ןדנ ןסיורג םעד בילוצ
 סענזיב ַא רָאנ ,סָאװ --- סָאװ ,גניווריוא ,ללּכה ,ןוט וצ ןבָאה ייז סָאװ ,ןיוש ןסייוו
 יז ןוא ,יעוודָארב ףיוא רָאלֿפ ןצנַאג ַא !קוק ַא טיג ,ַאװיָא ,טכַאמעג וטסָאה
 ,טלעג טימ ןומטמ ַא ךָאד טסָאק סָאד --- ,גניווריוא ,ןעלגיּפש

 ,טמוק ,ללּכה --- .ףלָאװ-השמ טגָאז -- ,טרעוו רעבָא זיא סע ,טסָאק סע --
 יצ ,ןילַא ןינע םצע םעד ןגעוו .לעשַאר טימ סעומש ַא טָאה גניווריוא ,ָאי

 סָאד טייוו יו ,רע טגײװשרַאֿפ ,טשינ רעדָא ריא טימ ןבָאה הנותח ָאי טעװ רע
 סָאװ ,עיצַאטוּפעד רעד ןגעוו ריא רע טלייצרעד רעבָא רַאֿפרעד .ךעלגעמ זיא
 ןכַאמ ןעמוקעג זיא ןעמ סָאװ ,יּפא-דלָאה; םעד ןגעוו ןוא ,םיא ייב ןעוועג זיא
 ,םיא ףיוא

 סע טעװ ,ריד טימ ןבָאה הנותח לעװ ךיא ןעוו זַא ,טגָאזעג ייז בָאה ךיא --
 ױזַא ןלעו עדייב רימ לייוו רָאנ ,וצרעד ןטיינ ךימ טעװ ןעמ לייוו ,ןייז טשינ
 ןעוו זַא ,טגָאזעג ייז בָאה ךיא ?שינעלייא סָאד זיא סָאװ ,עקַאט ןוא .ןעמיטשַאב
 ַאזַא רַאֿפ טקידיײלַאב קרַאטש טליֿפעג ךיז ךיא טלָאװ ,לעשַאר ןעוועג טלָאװ ךיא
 ,ריד רַאֿפ ייו עקַאט רימ טוט סע ,זיא תמא רעד ןוא .?ּפא-דלָאה;

 ,ןגיוא עטנייוועגסיוא טימ ןעמוקעגמיײהַא לעשַאר זיא טנװָא םעד
 ,טגערֿפעג ירעה יז טָאה -- ?ןעשעג זיא סָאװ --
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 ! םיקסע עניימ ןיא ןשימניײרַא ךיז טסלָאז וד זַא ,ןטעבעג ךיד טָאה רעוו --|
 טשינ ןָאק ךיא .ןגיוא סנעמעלַא ןיא .ןגיוא ענייז ןיא טקירעדינרעד ךימ טסָאה וד
 ןיא ןקוק ןענָאק טשינ םענייק לע ךיא .ןײרַא םינּפ ןיא ןגניווריוא ןקוק רעמ'

 טסיב וד זַא ןרעוו ריואוועג טעװ ןעמ ןעוו ? ןוטעג וטסָאה סָאװ .ןיירַא םינּפ
 ? עקילַאק ַא ,ךיא ןיב סָאװ ...רימ טימ ןבָאה וצ הנותח רוחב ַא ןטיינ ןעגנַאגעג

 -רַאֿפ םעד ,רעמ ךָאנ ,ןעגנַאגַאב זיא רע סָאװ ,רעלעֿפ םעד ןייא טעז ירעה
 טמעשרַאֿפ דניק ןייז טָאה רע .דניק ןגייא ןייז ןגעק ןעגנַאגַאב זיא רע סָאװ ,ןכעוב
 ? סָאװ רַאֿפ ןוא .טכַאמעג ךעלקילגמוא יז טָאה רע .ןתח ריא ןוֿפ ןגיוא יד ןיא
 ןייק טשינ רעמ ךיז ןָאק ירעה ,ָא .הנותח רעד טימ ךיז טלייא רע לייוו רַאֿפרעד
 ןייז ןוא .טכעלש זיא ,טוט רע סָאװ ,ןוט וצ סָאװ ,טשינ סייוו רע .ןבעג הצע
 ,םיא ןיא ןעמַאלֿפ יו ןענערב ןרערט סדניק

 .טוג טניימעג סע בָאה ךיא ,ןענייוו ףיוא רעה --
 ?ןוטעג סע וטסָאה סָאװ רַאֿפ רָאנ .סע סייוו ךיא ,ָאי --

 .ינָאלַאמ לקנָא ,טניײרֿפ ןטלַא ןייז וצ ירעה ךיז טדנעוו גנולֿפײװצרַאֿפ ןייז ןיא
 טשינ ךיז ןשימ ןרעטלע .רעדניק יד וצ רעביא ןעמ טזָאל ןכַאז עכלעזַא---

 ,עילַאק ךָאנ ןכַאמ ייז ,הלּכ-ןתח ןשיװצ ןיירַא
 עטכעלש ,םיא טסייב סע ןוא .טכַאמעג עילַאק טָאה רע זַא ,טעז ירעה ,ָאי

 .ןעקנירטרַאֿפ ייז טוואורּפ רע .םיא ןלַאֿפַאב ןעקנַאדעג
 זיא ןעקנירט סָאד זַא ,סייו רע שטָאכ ,ןילעק וצ רעבירַא רעטֿפָא טייג רע

 .יקסיהוו ַא טמענ רע ןעוו ,לָאמ ןדעי ןלַאֿפנָא טגירק רע .לַאג ןייז רַאֿפ ךעלדעש
 ךיז טלָאװ עדייבעג ַא יוװ --- ,סיוא ייג שטָאכ זיא ,טמוק לַאֿפנָא רעד ןעוו ןוא
 ןליּפ םינימ עלַא ןייא טמענ רע .סע זיא רעווש ױזַא ,טסורב ןייז ףיוא טגיילעג
 ךָאנ סע זיא ,ןעקנירט ןוֿפ ןייא ךיז רע טלַאה .עמזַאּפס יד ןזײלוצֿפױא ףיוא
 טימ ןעשעג טעװ סָאװ .ּפָאק ןיא םיא ןכירק ןעקנַאדעג עצרַאװש עלַא .רעגרע
 סָאװ .? ןייז טשינ רע לָאז סָאװ רַאֿפ רעבָא ? ןייז טשינ טעװ רע ןעוו ,רעדניק יד
 רעטוּפ רעד טימ ץלַא טייג ,ןברָאטשעג זיא ארַאס טניז ,ָאי ? םיא טימ ןעד זיא
 ו | ,ּפָארַא

 ןייק רעמ טשינ רימ ןָאק ךיא ? ןזָאלרַאֿפ ךימ וטסָאה סָאװרַאֿפ ,ַארַאס ,ָא?
 י כה / .?"ןבעג הצע

 .דניק ןיילק ַא יו ךיז טנייוועצ ןוא -- רעוויר-טסיא םייב טייטש רע ןוא
 ןענָאק רעסעב ךיז רעדניק עניימ ןלעװ ,ןייז טשינ לעוו ךיא ןעוו ,רשֿפא;

 ךיז טּפַאכ רע ןוא -- ."ייז ףיוא ןבָאה תונמחר ןלעװ ןשטנעמ .ןבעג הצע ןַא
 "? עגושמ ךיא ןיב ?ייז ףיוא ןבָאה תונמחר טעװ רעוו ? ךיא דער סָאװ; :דלַאב

 ךיא ןעוו ,רשֿפא, --- .רעטייוו רע טכַארט -- *. ..ַארַאלק . ...ינָאלַאמ לקנָא;
 וצ ןטיינ םיא ןלעוװ ןשטנעמ .ןעזנייא רעמ ןבָאה גניווריוא טעװ ,ןייז טשינ לעװ
 *! עגושמ ךָאד רעוו ךיא ? ךיא טכַארט סָאװ ,טָאג ,טרָאװ ןייז ןטלַאה

 לקניוו ַא ןיא ןייא ךיז טענק ,םיא ןיא ןייא ךיז טרעיוב קנַאדעג רעד רעכָא
 רעד ייב גָאטײב ,רעגעלעג ןֿפױא טכַאניײב ,ּפָא טשינ םיא טזָאל ןוא .חומ ןייז ןוֿפ
 ענייז ןטיה זומ רע ואוו ,עינַאװעטשער ַא ףיוא ,ךַאד ןכעלרעֿפעג ַא ףיוא ,טעברַא
 | ,גנונָאמ ַא ,םיא וצ גנורעדָאֿפֿפױא ןַא יו קנַאדעג רעד טמוק ,טירט

 ענייז ןוֿפ חוּכ םעד טימ ,תוחוּכ ענייז עלַא טימ קנַאדעג םעד טגָאירַאֿפ רע
 ףיוא םיא ףיוא טרַאװ יז יוװ ַאשַאב עניילק יד רָאֿפ ךיז טלעטש רע .רעדניק
 ,טעברַא רעד ןוֿפ טמוק רע ןעוו ,ךעלּפערט יד ייב לעווש רעד
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 ןייז ןוֿפ טייו טשינ עקַאט ,עינַאװעטשער ַא ףיוא רע טייטש טלעמונַא ןוא
 -לעהַאב ןייז ןוֿפ סױרַא טמוק* ,ןלזג רענעטלַאהַאב ַא יװ ,קנַאדעג רעד ןוא .זיוה
 ,םיא ןוֿפ ןענָאמ ןָא טבייה ןוא שינעט

 טשינ םענייק ךָאד בָאה ךיא -- ,ךיז רע טכַארט -- ,למיה ןיא רעטָאֿפ;
 ,"ךיד רָאנ יו

 ןשיווצ ןיילַא -- ךיז טעז רע רעבָא ? רעטרעוו/ יד ןירעה וצ ןעמוק ןענַאװ ןוֿפ
 ןייז יו ,רעטעקַאנ ַא ,ןיילַא רענייא רע טייטש .ןשטנעמ טלעװ רעצנַאג רעד
 רע ןָאק ,רַאוטָארט ןֿפיױא ּפָארַא ףיט ,םיא רעטנוא ,ןריובעג םיא טָאה רעטומ
 לייוו ,טשינ רע ןָאק ןעז .ןעיירש ,ןֿפור ,ךיז ןלייא ,ןֿפױל ,ןעייג ןשטנעמ יװ ןרעה
 שינעלדניווש ןייק ןעמוקַאב טשינ לָאז רע זַא ,ןקוקוצרעטנורַא ארומ טָאה רע
 זיא ןגיוא יד רַאֿפ .ןעמוקַאב לָאמ רָאּפ ַא סנטצעל ןיוש סע טָאה רע .,ּפָאק ןיא
 ןוא ,ןלַאֿפעגנײרַא טכַאנ רערעטצניֿפ ַא ןיא טלָאװ רע יװ ,ןרָאװעג ץרַאװש םיא
 ץרַאה ןֿפױא ןוא -- ,טשינרָאג טרעה ןוא טעז רע .ןרָאװעג ביוט ןענייז ןרעיוא יד
 ,לַאֿפנָא םעד ןגעוו ןרעלק וצ ארומ טָאה רע .םיא ןלַאֿפַאב ןטסגנַא .אשמ ַא טסערּפ
 טָאה רע סָאװ ,טוג .ךַאד ַא ףיוא קירוצ געט רָאּפ ַַא טימ טַאהעג טָאה רע סָאװ
 טציא זיא ואוו .טייקרעכיז רַאֿפ סַאּפ םענרעדעל םעד ןוטעגנָא טַאהעג טלָאמעד
 ןרעלק טשינ זומ רע ,עינַאװעטשער רעד ןוֿפ ּפָארַא ךיילג זומ רע ,טָאג ? סַאּפ רעד
 ןרעלק זומ רע ,ןקרַאטש ךיז זומ רע ,ןעשעג טשינרָאג םיא טעװ סע ,םעד ןגעוו
 יז ,יוואומ ַא ןיא יז רע טמענ טכַאנ רעד ףיוא טנייה ,ןַאשַאב רעניילק ןייז ןגעוו
 רע סָאװ ,טנורגּפָא רעד טציא טגיל ןַאשַאב ןוא רעבָא םיא ןשיווצ .ןײלַא רע ןוא
 ,ןשטנעמ טימ לוֿפ סַאג יד זיא ,רעדינ רעד ןיא ,ןטנוא .ךַאד ןֿפױא ןביוא ןוֿפ טעז
 זיא רע זַא ,ךיז טכַאד םיא .ךַאד ןֿפױא ןיילַא רענייא ךיז טניֿפעג רע ןוא ---
 סָאװ ,ןעמוקרעטנורַא טשינ לָאמ ןייק ןיוש טעװ רע ,ךַאד ןֿפױא ,ָאד ןעגנַאֿפעג
 ןרעלק ןָא רע טבייה ,ןגָאירַאֿפ וצ ייז ידּכ ןוא ? סָאד ןענייז ןעקנַאדעג ַא רַאֿפ
 טטוג ַא טָאה גניווריוא .ןבָאה הנותח ןלעװ ייז ,לעשַאר ןגעוו ,ןגניווריוא ןגעוו
 לעשַאר .סעמריֿפ עטסערג יד ןוֿפ ןייז רע טעוװ םורַא רָאי רָאּפ ַא ןיא ,סענזיב
 םיא טעװ סָאד ,טוג זיא סָאד ,ָאי ,רעדניק ערעדנַא יד ףיוא ןבעג גנוטכַא טעוו
 -- ןֿפלעהוצ טעװ גרעבנירג שזדָאשזד ,ייז רַאֿפ ןגרָאז טעװ ינָאלַאמ ,ןטלַאה
 | ...ַארַאלק ןוא

 ןוא רעדניק יד טַאהעג ביל קידנעטש טָאה יז .המשנ ערעייט ַא זיא ַארַאלק
 יז טעוװ יז ,ייז רַאֿפ ןעמעננָא ךיז טעוװ יז .טַאהעג ביל יז ןבָאה רעדניק יד
 .עמַאמ ענעגייא ןַא יו ןעלדנַאהַאב ייז

 ?ךָאנ רע טרַאװ סָאװ ףיוא .טגרָאזַאב ץלַא ןיוש טָאה רע ,ָאי
 -- ,"טעּפש-וצ טרעו סע רעדייא ,עינאועטשער רעד ןוֿפ ּפָארַא זומ ךיא"

 ןייז ןיוש זומ סע ?זיא טעּפש יוװ .טייצ עטסכעה יד זיא סע; --- .ךיז רֶע טגָאז
 גָאטימ ךָאנ ,זיוה-טכעש ןיא ןֿפײֿפ ןֿפױא ןטרַאװ לע ךיא .ףלעווצ וצ טנעָאנ
 רָאֿפ ןוא -- ןביוט יד םענ ךיא ,רעדניק יד םענ ךיא ...טשינ ךיא טעברַא
 ,דָאש ַא ,.,ןביוט יד םענ ךיא .דנעלייא-ןטעטס ןייק ירעֿפ רעד טימ רעבירַא
 יל ןביוט יד ןענייז ואוו .ָאטשינ רעמ ןענייז ןביוט יד סָאװ

 -ןביוט רָאנ ,םורַא רעטצניֿפ זיא ץלַא ,לגילֿפ-ןביוט ןוֿפ ןשיור סָאד טרעה רע
 ,..ייז ךָאנ טילֿפ רע ןוא --- ןעילֿפ ןביוט עסייוו ...ןשיור לגילֿפ

 ןגָארקעג טָאה גניווריוא .ָאּפמעט ןלענש ַא טימ ןֿפָאלעג ןענייז ןעשינעעשעג
 לָאז רע ןוא ןֿפָארטעג טָאה ךַאז עכעלקערש ַא זַא ,העידי יד ןָאֿפעלעט ןֿפױא
 ,לָאטיּפש-ויװלעב ןיא ןעמוק ךיילג
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 "טכַא רעד ןוֿפ םינכש יֿפ ןֿפָארטעגנָא רע טָאה לָאטיּפש ןוֿפ ןריט יד רַאֿפ
 סָאד ןריטוקסיד ןוא ךעלדער ןיא ןייטש ,ךיז ןעײרדמורַא סַאג רעטסקיצרעֿפ ןוא
 ,רָאדירָאק ןיא ,לָאטיּפש ןיא קינייװעניא .ןעמיטש עטגערעגֿפױא טימ קילגמוא
 ירעה .ינָאלַאמ לקנָא ךיוא ,ןשטיוועלעומש ,רעטָאֿפ ןייז ןֿפָארטעגנָא רע טָאה
 טלַאה סע יװ ,טשינ ךָאנ סייוו ןעמ ...רעמיצ-עיצַארעּפָא ןַא ןיא ךיז טניֿפעג
 טָאה ...טקידעשעג ןברַאש רעד ...טכעלש זיא סע זַא ,סייוו ןעמ ...םיא טימ
 / .+.ןייזטסואווַאב םעד ןענואוועגקירוצ טשינ ךָאנ

 ,טגערֿפעג עטשרע סָאד גניווריוא טָאה -- ?לעשַאר זיא ואוו --
 .רעמיצ-עיצַארעּפָא ןבעל ,ןביוא זיא יז --
 ןיילַא ענייא ןענַאטשעג זיא רעמיצ:-עיצַארעּפָא ןוֿפ ריט רעטכַאמרַאֿפ רעד ייב

 ליומ ןֿפָא ןַא ןוא ןגיוא עסיורג עדליוו טימ טָאה ןוא ,ּפָאק ןזיולב ןטימ לעשַאר
 ןוֿפ טלייאעג ןבָאה סָאװ ,רעטסעווש-ןקנַארק יד ןוא םיריוטקָאד יד טלעטשעגּפָא
 טָאה ,טנֿפעעגֿפױא ךיז טָאה ריט יד ןעוו ,לָאמ ןדעי .ןײרַא רעמיצ ןיא רָאדירָאק
 ,טנייוועג טשינ טָאה יז ,טזָאלעג טשינ יז טָאה ןעמ --- ,ןסײרנײרַא ךיז טלָאװעג יז
 טקוקעגנָא לייוו עגנַאל ַא יז טָאה ךיוא ױזַא .ךיז רַאֿפ טקוקעג דליוו רָאנ טָאה יז
 טשינ םיא טלָאװ יז ךיילג ,ריא וצ טרעטנעענרעד ךיז טָאה רע ןעוו ,ןגניווריוא
 -קעװַא יז טלָאװעג ,םערָא םייב טרַאצ ןעמונעגנָא יז טָאה גניווריוא .טנעקרעד
 ,טזָאלעג טשינ ךיז טָאה יז --- ,ריט רעד ןוֿפ ןריֿפ

 ש ,ןֿפלעה טשינרָאג טימ ָאד טסנָאק ,לעשַאר ,םוק --
 טנעקרעד ןעוועג םיא טלָאװ יז ךיילג ,טנעקרעד םיא יז טָאה טציא טשרע

 ,ןגיוא עסיורג עריא טימ ,קידנעעז ןיוש ,טקוקעגנָא םיא ןוא ,עמיטש רעד ךרוד
 ?רעדניק יד ןענייז ואוו --
 -מיײהַא ץנַארק סעסימ יאדוװַא .טשינ סייוו ךיא ? רעדניק יד ?רעדניק יד --

 טימ טצײלֿפעגסױרַא ןגיוא עסיורג יד ןבָאה טציא טשרע -- .ךיז וצ ןעמונעג
 ,טסורב ןייז ףיוא םינּפ ןטימ ןלַאֿפעג זיא יז ןוא --- ןרערט ןענַאטנָאֿפ

 . יז ,ךיט רעד ןוֿפ יז טריֿפעגּפָא ןוא ןעמונעגמורַא טרַאצ יז טָאה .גניווריוא
 ' ,טזָאלעג ךיז טָאה

 טריֿפעגכָאנ טָאה ןעמ .ןעמוקעגסיױרַא םיריוטקָאד יד ןענייז םורַא טייצ ַא ןיא
 ןוֿפ רענייא ,לטעב-גָארט ַא ףיוא ,עימומ ַא יו םענעדנוברַאֿפ ַא ,ןירעה ייז ךָאנ
 ןעוועג זיא סע סָאװ ,ץלַא .ןייגוצמײהַא החּפשמ רעד ןטָארעג טָאה םיריוטקָאד יד
 סעּפע ןגָאז ןענָאק וצ ירֿפ-וצ זיא סע ,ןטרַאװּפָא זומ ןעמ .ןוטעג ןעמ טָאה ,ןוט וצ
 רעד .זָאלטסואווַאב זיא רעקנַארק רעד ,ןכָארבעגנָא זיא ןברַאש רעד .טמיטשַאב
 -עג ךיז רע זומ לייוורעד .רעגנעל ןוא -- טכַאנ רעביא ןטלַאהנָא ןָאק סיזירק
 םיא טריֿפ ןעמ .םענייק ןוֿפ ןייז טרעטשעג טשינ ,ור רעטולָאסבַא ןיא ןעניֿפ
 ,טגָאזעג רָאטקָאד רעד טָאה -- ,טנעיצַאּפ רעד .רעמיצ רעדנוזַאב ַא ןיא רעבירַא
 -ָאֿפעלעט טָאה גרעבנירג שזדָאשזד .גנולדנַאהַאב עטסעב יד ןעמוקַאב טעוו --
 -רעּפ עכײרסולֿפנײא ,טָאטש ןוֿפ טייקכעלנעזרעּפ עכיוה רעדנַא ןַא ךיוא ,טרינ
 ןָאק החּפשמ יד .טנעיצַאּפ םעד ןיא טריסערעטניארַאֿפ ןענייז טָאטש ןוֿפ ןענָאז
 ןרַאֿפ ןרעוו ןוטעג טעװ ,ןוט וצ חוּכב רָאנ זיא ויוולעב סָאװ ,ץלַא זַא ,ןייז רעכיז
 ,החונמ ןיא טנעיצַאּפ םעד ןזָאל ייז ןזומ לייוורעד .ןקנַארק

 -טנווָא וצ ,לָאטיּפש םעד םורַא לעשַאר טימ ןבילבעג גניווריוא זיא גָאט םעד
 ןעועג טשינ ךָאנ זיא רעקנַארק רעד ,ןעװעג טשינ סיינ ןייק זיא סע זַא ,וצ
 ןרעטלע ענייז וצ לעשַאר טריֿפעגּפָא גניווריוא טָאה ,םישוח ענייז וצ ןעמוקעג
 ,טכַאנ רעביא ןֿפָאלש ןבילבעג זיא יז ואוו
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 גנורעדנע סיורג ןייק זַא ,ןרָאעג ריואוועג ןעמ זיא ירֿפ רעד ןיא סנגרָאמוצ
 ."ןבעל ןייז רַאֿפ טֿפמעק, רעקנַארק רעד .טכַאנרעביא ןעמוקעגרָאֿפ טשינ זיא
 רעמ ָאד זיא ךָאד ,םישוח ענייז וצ ןעמוקעגקירוצ טשינ ץלַא ךָאנ זיא רע שטָאכ
 ,סיֿפָא ןיא ךיז וצ קעװַא זיא גניווריוא .,ןגָאלשכרודַא ךיז טעוו רע זַא ,גנונעֿפָאה

 ןיא ןעגנילקוצנָא לָאמַאכָאנ ןבילקעג ךיז טָאה גניווריוא ןעוו ,טייצ-גָאטימ
 ,םעטָא ןַא ןָא סיֿפָא ןיא םיא וצ ןֿפָאלעגנײרַא ףלָאװ-השמ זיא ,לָאטיּפש

 ,ךיד' לייא .דניוושעג םוק ,גניווריוא ---
 '?זיא סָאװ --
 םוצ ןעמוקעג לייו רעצרוק ַא ףיוא זיא רע .ןברַאטש םייב טלַאה ירעה ---

 ."גניווריוא, :ןעוועג זיא ,טדערעגסױרַא טָאה רע סָאװ עטשרע'ס .דנַאטשרַאֿפ
 םיא ייב הּפוח ַא ןלעטש טעװ ןעמ .ןבעל םייב ןבעגעגסיוא לעשַאר ןעז ליוו רע
 לעשַאר .ןישודק-רדסמ ַא .בר ַא ןעגנערב ןֿפָאלעג זיא שטיוועלעומש .רעמיצ ןיא
 גנַאל יו ןסיוו טשינ ןָאק ןעמ ,ןגָאז םיריוטקָאד יד ,וצ ךיד לייא .רעטָאֿפ ןבעל זיא
 רעטכָאט ןייז ןעז וצ ,ךעבענ ,רָאנ טרַאװ רע ,סיוא ךיז טעז .ןטלַאהנָא ךָאנ טעוװ רע
 ,ץכערק ַא טימ ףלָאװ-השמ וצ טגייל --- ! רעטָאֿפ ַא --- .הּפוח רעד רעטנוא

 רעטָאֿפ ןטימ ןייג וצ ךיילג ןגניווריוא ייב ןעוועג זיא סלוּפמיא רעטשרע רעד
 -ַאב ,ןליֿפעג ערעדנַא עלַא .לעשַאר טימ ןישודקו-הּפוח ןעמענ ןיירַא לָאטיּפש ןיא

 םעד רַאֿפ ןרָאװעג טשיװרַאֿפ ,ןרָאװעג ןשָאלעגסיױא ןענייז ןעגנוטכילֿפרַאֿפ ,ןרעג
 ןייז ןוֿפ םיא ןיא טבעלעג ןבָאה סָאװ ,ןעזנייא ןקידתונמחר ןוא טָאבעג ןזעיגילער
 ןעמוקסורַא טשינ ךָאנרעד לָאז סע סָאװ ,ןוט סע רע זומ יאדוװַא .השורי רעשידיי
 ַא ,גנונָאמ ַא ןעמוקעגסורַא דלַאב זיא ןשינעטלעהַאב עֿפיט ןוֿפ רָאנ ,ןוֿפרעד
 ןצעמיא וצ טלעטשעגסיוא טַאהעג טָאה רע סָאװ ,בוח-רטש םעד ןגעוו גנונָאמרעד
 טשרעוצ ןעמ ףרַאדַאב ןירעמ טימ .ָאי .ןירעמ ןָא טנָאמרעד ךיז טָאה רע .שרעדנַא
 ,ןדייררעביא

 .ןיהַא ייג .םוק ךיא ,עטַאט ,דלַאב םוק ךיא --
 רעבָא טָאה יז .סנירָאטיײנ יד ייב ּפַאש ןיא ןביוא ןעמונרַאֿפ ןעוועג זיא ירעמ

 סָאװ ,טיוה ריא ןוֿפ סערָאּפ יד ךרוד טליֿפעג ,טרעהעג ץלַא ,טסואוועג ץלַא ןוֿפ
 ןוא ןעמוקעג זיא רעטָאֿפ ןייז סָאװ ךָאנ ,סיֿפָא םעד ןיא ,ןטנוא רָאֿפ טמוק סע
 ךָאנ טכַאמרַאֿפ ןוא ןֿפורעגּפָארַא יז טָאה גניווריוא ןעוו .טכַארט גניווריוא סָאװ
 טלַאק ןייז וצ טקרַאטשעג ךיז יז טָאה ,רעמיצ ןטַאוװירּפ ןייז ןיא ריט יד ריא
 ךיז טָאה יז ,ןגָאז וצ טשינרָאג .ןוֿפ סייוו יז זַא ,ךיז ןכַאמ וצ ,קיטליגכיילג ןוא
 ןבָאה טײקסַאלב ריא ,זעוורענ ןרעטיצ ריא -- ,ןלעטשרַאֿפ טנָאקעג טשינ רעבָא
 .ןבעגעגסיורַא יז

 ןייק ךיילג ,עטַאװעמּת-ןבירטעגרעביא טגערֿפעג יז טָאה -- !זיא סָאװ --
 | ףןעגנַאגעגנָא טשינ ריא טלָאװ ךַאז

 רעטָאֿפ ןיימ ,קָאטשנירג ירעה טימ ןעשעג זיא סע סָאװ ,טסייוו וד ,ירעמ ---
 לעשַאר טימ ןבָאה הנותח ךיילג לָאז ךיא זַא ,ןליוו ייז .רעהַא ןעמוקעג טציא זיא
 רעדייא ,ןבעגעגסיוא לעשַאר ןעז ליוו רע .לָאטיּפש ןיא רעמיצ ןייז ןיא ןירעה ייב
 ,ןברַאטש םייב טלַאה ירעה .טברַאטש רע

 ןגעוו סיינ יד יוװ טכַאמעג ךיז יז טָאה --- ? ןעברַאטש םייב טלַאה ירעה ,ָא --
 ...קירעיורט רעייז -- .ןינע רענעגייא ריא יוװ ןעגנַאגעגנָא רעמ ריא טלָאװ ןירעה

 ,טסייוו וד .וצרעד ןעמוק טעװ סע זַא ,טכַארטעג טשינ לָאמ ןייק בָאה ךיא --
 רעטָאֿפ סלעשַאר .ןוט טציא לָאז ךיא סָאװ ,טשינ סייוו ךיא .ביל ךיד בָאה ךיא זַא
 ,ןברַאטש םייב טלַאה

245 



 ,ןגיוושעג טָאה ירעמ
 טימ ןבָאה הנותח ךיילג ךָאנ ,טציא טשינ הרירב רעדנַא ןייק ךיא בָאה --

 ,לעשַאר
 םענעגנואוצעגֿפױרַא ןַא טימ יז טגָאז --- ,ױזַא ךיוא טלַאה ךיא ,ָאי --

 ןעזעגנָא יו טריּפשרעד רעמ גניווריוא טָאה לכיימש םעד ןיא ןוא -- ,לכיימש
 ,טקוקעגנָא יז טָאה רע ,טײקנרױלרַאֿפ ריא ,רעצ ןצנַאג ריא

 ?ירעמ ,ריד זיא סָאװ --
 ?וטסגערֿפ סָאװ רַאֿפ ---
 ,רימ גָאז ? ןײױַא לָאטיּפש ןיא ןייג לָאז ךיא זַא ,טשינ טסליוו וד ---
 | ,ןייג טסזומ וד זַא ,טלַאה ךיא ---|
 ?טרָאװ ךעלרע ןייד ףיוא --
 ,ןגיוא יד ןיא םיא ןקוק .וצ ךיז קידנעימ ,טרעֿפטנעעג יז טָאה -- ,ָאי --
 יגעווסיוא ןַא ןעניֿפעג ךָאנ ךיז טעװ סע ? רעלק ךיא סָאװ ,טסייוו ---
 ןוא רעבירָאֿפ ןייז טעװ ץלַא ןעוו ,רעטעּפש רָאנ ,טציא טשינ ןיימ ךיא ---

 ,לעשַאר טימ קיאור ןדיירכרוד ךיז ןענָאק לעװ ךיא
 סע יװ ,יז טגָאז -- ,לָאמסנעד ןייז טעּפש טעװ סע זַא ,ארומ בָאה ךיא ---

 ,ריא ןוֿפ טרָאװ סָאד ןסירעגסיױרַא ךיז טלָאװ
 ?ןייז טעּפש טעװ סָאװ ---
 ןעמונעג גנידצלַא בָאה ךיא .טגָאזעגוצ טשינרָאג רימ טסָאה וד ,טשינרָאג ---

 הנותח טשינ טסנָאק וד זַא ,בייהנָא םייב דלַאב טגָאזעג רימ טסָאה וד .ךיז ףיוא
 | ,דלוש ןיימ ץלַא זיא סע --- ,רימ טימ ןבָאה

 ,לָאטיּפש ןיא ייג ךיא רעדייא ,טציא ןגָאז ץלַא רימ טסזומ וד ? דלוש רעסָאװ ---
 ! קידעגָארט ןיב ךיא ---
 !? טָאװ ---
 ,רָאטקָאד רעד טגָאז ױזַא ---
 ? טגָאזעג טשינ רעירֿפ סָאד רימ וטסָאה סָאװ רַאֿפ ---
 .ןוֿפרעד ןרָאװעג ריואוועג קירוצ געט רָאּפ ַא טימ טשרע ןיב ךיא ---
 ?לעשַאר טימ ןבָאה הנותח לָאז ךיא זַא ,טסליוװ וד ןוא ---
 "עגוצ וטסָאה ריא .טשינ הרירב רעדנַא ןייק ךָאד טסָאה וד ?ליוו ךיא ---

 ,טגָאזעגוצ טשינרָאג וטסָאה רימ .רעטָאֿפ ריא טגָאזעגוצ טסָאה ,טגָאז
 / +'ןוט ךיא לָאז סָאװ ?ןוט ךיא לָאז סָאװ ---
 ,סיֿפָא ןוֿפ סיױרַא טֿפױל ןוא ירעמ טגָאז --- ,לעשַאר טימ הנותח בָאה ןוא ייג ---
 !ירעמ !ירעמ ---

 ,ריט רעד  ןוֿפ ירעמ םיא טֿפור --- ,גניווריוא ,ריד ףיוא ןטרַאוװ ייז ---
- 

 ןיא .טניוומערוטש ַא יו רעמיצ ןיא ןענעטיינ וצ ןלַאֿפעגנײרַא זיא גניווריוא
 ןייק טסואועג טשינ רע טָאה טײקנרױלרַאֿפ ןייז ןיא ,טיונ ןייז ןוֿפ העש רעד
 טָאה גניווריוא .רעדורב ןרעטלע ןייז ןוֿפ ריט יד רָאנ יו ןענעֿפע וצ ריט רעדנַא
 ןַא יו םיא טכַארטַאב ןוא רעדורב ןייז וצ טקוקעגֿפױרַא ןָא טייחרעניילק ןוֿפ
 ןעמוקעג זיא רע .ןכיירג םיא וצ ןענָאק טשינ לָאמ ןייק טעו רע סָאװ ,לַאעדיא
 ױזַא ןעוועג זיא סע ןוא ,ןָא טייהרעניילק ןוֿפ --- סעגַארֿפ ענייז עלַא טימ םיא וצ
 ןַא ךָאנ ןדנעװ ךיז רע לָאז גנולֿפײװצרַאֿפ ןוֿפ טונימ רעד ןיא זַא ,ךעלריטַאנ
 .לַאעדיא ןייז רַאֿפ טכַארטַאב םיא טָאה רע סָאװ ,םעד וצ טנַאה רעקידנריֿפנָא
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 :ןקָארשרעד טגערֿפעג ןוא בנג ַא יו טקוקעגמורַא ךיז טָאה גניווריוא
 ?ָאטשינ זיא עטַאט רעד --
 ,ןיינ ---

 ?טשינ ךיוא עמַאמ יד --
 ,ריד ףיוא טרָאד טרַאװ ןעמ ,ךיז טכַאד ,לָאטיּפש ןיא עלַא ןענייז ייז .ןיינ --
 - ,הפוח ַא ןלעטש ןליוו ייז .טגָאזעג רימ טָאה עטַאט רעד .סייוו ךיא ,ָאי --

 -- ?ןוט ךיא לָאז סָאװ ,ןוט ךיא לָאז סָאװ ,ָא .טברַאטש רעטָאֿפ ריא רעדייא
 ,ּפָאק ןרַאֿפ טנעה יד טימ ןטלַאהעג ךיז גניווריוא טָאה

 טסיב וד זַא ,קידנעטש טניימעג בָאה ךיא !ןעשעג ריד טימ זיא סָאװ --
 ,לעשַאר ןיא טבילרַאֿפ

 ,טשינ ןיילַא סייוו ךיא ? טבילרַאֿפ ,טניימעג ױזַא ןבָאה עלַא ,סייוו ךיא ,ָאי --
 זיא לעשַאר .ביל יז ךיא בָאה סיוועג ,ןסקַאװעגֿפױא ןעמַאזוצ ריא טימ ןיב ךיא
 ךיא ביוא זַא ,טניימעג קידנעטש בָאה ךיא .רעדורב ַא יו ריא ןיב ךיא ,לדיימ ביל ַא
 -עג רעבָא זיא סע ןעוו ,לעשַאר טימ ןבָאה הנותח ךיא לעװ ,ןבָאה הנותח לעוו
 לעשַאר זַא ,ןעזעגנייא ךיא בָאה ...ןסקַאװעגֿפױא ןענייז רימ ןעוו ,וצרעד ןעמוק
 ,רערעדנַא ןַא ןיא טבילרַאֿפ ךיז בָאה ךיא .רימ רַאֿפ טשינ זיא

 | ?טגָאזעג טשינ סָאד ריא וטסָאה סָאװ רַאֿפ ---
 טשינ לָאמ ןייק ןבָאה ךיא ןוא לעשַאר .ןגָאז וצ סָאװ ןעוועג טשינ זיא סע --

 -וצ טכַארברַאֿפ ןבָאה רימ ,טליּפשעג ךיז ןבָאה רימ .ןבָאה הנותח ןגעוו טדערעג
 בָאה יװַא ןוא ,טניימעג עלַא ןבָאה ױזַא ןוא ,טניימעג טָאה יז ,סייוו ךיא .ןעמַאז
 זַא ,טיירג ןעוועג ןיב ךיא ןוא --- ,הלּכ"ןתח ןענייז רימ זַא ,טניימעג ךיוא ךיא
 הנותח ךיא לעװ ,רערעדנַא ןַא ןוא רימ ןשיװצ ןעמוקרָאֿפ טשינ לָאז סע סָאװ
 ,לעשַאר טימ ןבָאה

 ?ערעדנַא ןַא טַאהעג ביל וליֿפַא טסלָאװ וד ןעוו --
 דיא סע בָאה ךיא ,ןבָאה הנותח טשינ ךיא ןָאק רערעדנַא רעד טימ .ָאי --

 - ,ךיוא ןיילַא סע סייוו יז ןוא --- טגָאזעג
 ? סָאװ רַאֿפ --
 .עשידיי ןייק טשינ זיא יז טעיימ

 ;טגערֿפעג ךָאנרעד ,ךיז טקוקעגמוא טָאה ,לייוו ַא ןגיוושעג טָאה ןעטיינ
 ?ריא טימ ןבָאה הנותח טשינ וטסנָאק רַאֿפרעד ןוא ?עשידיי ןייק טשינ --
 ,..םעד ןגעק ןייז טעוו עטַאט רעד --
 ? ריא טימ הנותח טשינ וטסָאה רַאֿפרעד --
 רעד רַאֿפ ןוא ןטַאט ןרַאֿפ ןייז טעװ סע ּפַאלק ַא רַאֿפ סָאװ ,סייוו ךיא --

 טלָאװעג טשינ ךיא בָאה ,רעטנָאלּפ םעד ןדיימוצסיוא ידּכ .החּפשמ רעצנַאג
 ,ןטרַאװּפָא טלָאװעג בָאה ךיא .ןירעמ טימ טשינ ,לעשַאר טימ טשינ ןבָאה הנותח

 ? טגָאזעג וטסָאה ,ירעמ --
 זַא ,טגָאזעג רימ טָאה ןוא ןעמוקעג זיא עטַאט רעד ןעוו רָאנ .ירעמ יִאי --

 ןיב ,הּפוח רעד רעטנוא ןייג לָאז ךיא זַא ,ליוו רע ןוא ןברַאטש םייב טלַאה ירעה
 ךיא ,רימ טגָאז יז .ןירעמ טימ טדערעג בָאה ךיא .ןוט וצ סָאד ןעוועג טיירג ךיא
 םורַא ךיז טקוק גניווריוא -- ....ןרָאװעג ריואוועג רעבָא ןיב ךיא .ןוט סָאד לָאז
 | ; ,טשינ םיא טרעה רענייק יצ ,בוטש ןיא

 ? ןרָאװעג ריואוועג וטסיב סָאװ---
 ,קידעגָארט זיא ירעמ זַא --
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 טמירקרַאֿפ טָאה לכיימש רעקידעסַאמירג ַא .ןבעגעג לקַאװ ַא ךיז טָאה ןעטיינ
 "עג ןבָאה טנעה ענייז .ליומ ןיא ןרָאװעג טריזילַארַאּפ טלָאװ רע יוװ ,ןּפיל ענייז
 .ןענַאטשעג זיא רע ןכלעוו ייב ,ןַאװיד ןֿפױא ןלַאֿפעגרעטנורַא זיא רע .טרעטיצ
 : טגערֿפעג רע טָאה ןגייווש עלייוו ַא ךָאנ

 ?ןרָאװעג ריואוועג וטסיב ױזַא יו ---
 .רָאטקָאד ןוֿפ סָאװ-רָאנ טמוק יז .טגָאזעג רימ סע טָאה יז --
 ,..? ריד ןוֿפ --
 ּפָאק ןטימ טלקָאשעגוצ טָאה גניווריוא
 -עגנָא רעווש טשינרָאג םיא זיא סע .טרָא ןוֿפ ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה ןעטיינ

 ,גנוגעוַאב ןוֿפ חוּכ ןלוֿפ רעייז ןעמוקַאב קירוצ ןטלָאװ סיֿפ ענייז יו ױזַא ,ןעמוק
 יד טכַאמעג רע טָאה סעילוק ןָא ןוא ,סיֿפ יד טימ ןעשטיר ןביױהעגנָא טָאה רע
 -עגוצ זיא רע ןעוו רָאנ .שיט םייב ןסעזעג זיא סָאװ ,ןגניווריוא וצ ןַאּפש ריֿפ
 יַאַּפ םעד -- ,סמערָא עדייב ענייז טקערטשעגסיוא רע טָאה ,שיט םוצ ןעמוק
 רע טָאה ָאד ןוא -- ,ןקערטשסיוא טװאורּפעג ךיוא רֶע טָאה םערָא ןטריזילַאר
 םיא טָאה גניווריוא .ןגניווריוא ףיוא ןלַאֿפעג זיא ןוא טכיוועגכיילג ןייז ןרױלרַאֿפ
 ןעטיינ .טעּפש-וצ ןעוועג זיא סע רָאנ ,בייל ןייז טימ ןטלַאהרעטנוא טוװאורּפעג
 ,עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ןגעלעג זיא רע יו ןוא .עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ןלַאֿפעג זיא
 -עגסיוא ןטלַאהעג רָאנ ,ןבײהוצֿפױא ךיז גנוגעווַאב ןייק טכַאמעג טשינ רע טָאה
 {טגָאזעג ןוא ןגניווריוא וצ םערָא ןטנוזעג םעד טקערטש

 -יטיס ןיא ריא טימ ייג ןוא ןירעמ םענ ,טונימ יד ,ןענַאד ןוֿפ ךיילג ליג ---
 | !ןיוש ייג ,לָאה

 .טזָאלעג טשינ ךיז טָאה ןעטיינ רָאנ ,ןבײהֿפױא םיא טלָאװעג טָאה גניווריוא
 -עגסיוא ץלַא םערָא רעטכער רעד ,ןלױֿפַאב ןעטיינ טָאה -- .... ךיילג ייג --

 ,טייז סגניווריוא ןיא טקערטש
 ןייז .דמעמ ַאזַא ןיא רעדורב ןייז ןעזעג טשינ לָאמ ןייק ךָאנ טָאה גניווריוא

 סָאװ ,קילב סרעטכיד ַא ןוֿפ טייקגנערטש רעד טימ ןדָאלעגנָא ןעוועג זיא קילב |
 / יד ןגעלעג זיא ןָאט ןייז ןיא ; ךערברַאֿפ ןרעווש ַא ןיא ןקידלוש ַא ךרודַא טמענ
 ןעגניווצַאב וצ טכַאמ יד טָאה סָאװ ,םענייא ןוֿפ טײקשירעלעֿפַאב

 ,ןבײהֿפױא ךיז ןֿפלעה ריד רימ זָאל ---

 טימעג ךיז רע טָאה -- ,ןבײהֿפױא ןיילַא ךיז לעװ ךיא ,ּפָא ךימ זָאל --
 ןֿפלָאהעג םיא טָאה רעדורב רעד -- .טייז רעטייווצ רעד ףיוא ךיז ןעיירדוצרעביא
 ,סיֿפ יד ףיוא ןלעטש ךיז

 ?טשינ וטסייג סָאװ רַאֿפ .ןוט וצ טסָאה וד סָאװ ,טגָאזעג ריד בָאה ךיא ---
 .טעּפש ןרעוו טעװ סע

 ? רימ ףיוא ןטרַאװ ןוא טרָאד עלַא ןעייטש ייז ןעוו ,טציא --
 .עמיטש רעד ןיא לעֿפַאב ןקיבלעז ןטימ סיוא ןעטיינ טֿפור -- !ָאי --
 ?ןברַאטש םייב טלַאה סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןעמעשרַאֿפ ךיא ןָאק ױזַא יו ---
 ?ןעמעשרַאֿפ ָאי וטסגעמ ,ןבעל בייהנָא םייב טלַאה סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןוא ---
 ?לעשַאר טימ ןוט ךיא לָאז סָאװ ןוא --
 ןגָאז ריא טסעוװ .ןרעלקֿפױא ץלַא ריא טסעוװ ,ווירב ַא ןביירש ריא טסעוו ---

 ייג ,ריא וצ טעטכילֿפרַאֿפ ןוא ןירעמ ןיא טבילרַאֿפ טסיב וד זַא ,ןֿפָא ןוא טושּפ
 .ןיירַא רעצעמיא טמוק סע רעדייא ,ךיילג

 ןלעו טשינ ךימ טעוװ רע ?ןגָאז עטַאט רעד ףיורעד טעוװ סָאװ ןוא -- |
 .רעמ ןענעק
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 טמוק ןעמ רעדייא ,ךיילג ייג .םעד ןגעוו ןטכַארט וצ טעּפש-וצ זיא סע --

 .ריד ךָאנ
 : טגָאזעג ךָאנרעד ,לייוו ַא טכַארטעג טָאה גניווריוא
 ,טָאידיא ןַא ןיב ךיא .טכער טסָאה וד ,ןייא עז ןיא .טכער טסָאה ,טענ ,ָאי --

 ,ךיד טעב'כ ,ייז גָאז ,טענ ,ונ .ייג ךיא .ןענַאטשרַאֿפ טשינ ןיילַא בָאה ךיא סָאװ
 ,ךיד טעב'כ .ןעלדנַאה טנַאקעג טשינ שרעדנַא בָאה ךיא זַא ,ןײטשרַאֿפ וצ ייז ביג
 -עגסיורַא ןרערט לָאמ ןטשרע םוצ ןבָאה ןגיוא סרוחב םעד ןוֿפ -- !רימ ףלעה

 ,טצירּפש
 יג ,גניווריוא ,ייג .ןרעלקרעד ץלַא ייז לע ךיא ,ןגָאז ייז לעוװ: ךיא --

 םיא טָאה גניווריוא .טנַאה יד טקערטשעגסיוא טָאה ןעטיינ ןוא -- .רעלענש
 ,ןבײהֿפױא ךיז ןֿפלָאהעג

 ,רימ ןגעװ טכעלש טשינ טכַארט ,ךיד טעב ךיא .טענ ,ריד קנַאד ךיא --
 ,קיטכיר ץלַא זיא טציא .טשינרָאג טכַארט ךיא .ןיינ --
 | ?ןירעמ טימ ןעשעג זיא סע סָאװ ,סָאד ןוא --
 ,לכיימש ַא טימ טגָאזעג ןעטיינ טָאה --- ,ךעלשטנעמ יוװ רעמ טשינ זיא סָאד ---

 ,סױרַא זיא גניווריוא
 טָאה רע ןעוו .טכַארטעג רע טָאה -- ,"ּפַאש ןיא ןֿפערט רָאנ יז לָאז ךיא;

 ,לָאמ ןטצעל םוצ ,בנג ַא יוװ ױזַא ,סַאג עטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא יד טזָאלרַאֿפ

: 

 טשינרָאג טלָאװ סע ךיילג ,ּפָאש ןיא טרָא ריא ףיוא ןירעמ ןֿפָארטעגנָא טָאה רע
 ,ריא טימ ןעשעג ןעוועג

 ןוא ןגיוצעג גניווריוא יז טָאה -- !רימ טיִמ םוק ,ירעמ ,לענש םוק --
 , ,לברַא םייב ןסירעג

 ? ןיהואוו --
 .טייצ ןייק ָאטשינ זיא סע ,לענש םוק .רעטעּפש ןגָאז ריד לע ךיא --

 :טגָאזעג ריא רע טָאה לָאה-יטיס םוצ געוװ ןֿפױא
 ,סעיגילער סנדייב ערעזדנוא ןיא קוליח םעד ןגעוו .ירעמ ,סיוא ךימ רעה --

 גונעג ןייז טעו סע .ענייד ךיוא ױזַא ,ףיורעד טקוק החּפשמ ןיימ יו ,טסייוו וד
 וד זַא ,טשינ ךיוא ליוו ךיא ןוא ,טסירק ןייק ןרעוו טשינ ליוו ךיא .שינרעטיב
 ,דניק רעזדנוא ...דניק סָאד זַא ,ןכַאמּפָא רעבָא רימָאל .עשידיי ַא ןרעוו טסלָאז
 ךיא ,ךעלריטַאנ זיא סע .,וטסעז -- .ןּפיל יד וצ רעגניֿפ יד טגיילעגוצ רע טָאה --
 לָאז סע זַא ,טלָאװעג טסלָאװ וד ; דיי ַא ןייז לָאז דניק ןיימ זַא ,טלָאװעג טלָאװ
 ןכַאמ רעדניק ערעזדנוא טשינ ןלעװ רימ ,ןכַאמּפָא רימָאל ,קילָאטַאק ַא ןרעוו
 יד טימ ןבָאה טייצ לָאמסנעד ןלעװ רימ .ןדיי רַאֿפ טשינ ,ןקילָאטַאק רַאֿפ טשינ
 ?ןענַאטשרַאֿפ .תורצ

 ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעג יז טָאה -- ,ָאי --
 ? ךַאמּפָא ןַא סע זיא --
 גניווריוא .טנַאה יד ןבעגעג םיא טָאה יז .טרעֿפטנעעג יז טָאה -- !רעכיז ---

 .טנעה עדייב ענייז ןיא טנַאה ריא ןעמונעגניירַא טָאה

 ןוֿפ רעמיצ םעד ןיא לקניוו ַא ןיא ןענַאטשעג ןיוש ןענייז ןעגנַאטש-הּפוח יד

 הרובד סָאװ ,ּפָאק ןֿפױא לכיט ץרַאװש ַא טימ ,לעשַאר .ןירעה ןקידנברַאטש םעד

 רעד ייב יו ןוא -- ,טעב סרעטָאֿפ םייב ןסעזעג זיא ,ןוטעגנָא טַאהעג ריא טָאה
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 ,ןגיוא ענייש עריא ןוֿפ ןעגיר וצ טרעהעגֿפױא טשינ ןרערט יד ןבָאה ,לחר רעטומ
 .רעריא ןיא טנַאה עטעװערָאהעגסיױא סרעטָאֿפ םעד ןטלַאהעג טָאה יז

 -רַאֿפ ,גוצנַא ןצרַאװש ַא ןיא ,ינָאלַאמ ןסעזעג זיא טעב קע ןטייווצ םעד ףיוא
 ,טנַאװ יד יו ךיילב ,ינק יד ףיוא טוה-יברעד רעד ,לּפענק ןטצעל םוצ זיב טלּפענק
 עיולב ענעלָאטש ענייז רָאנ ,קידתונשקע ןגיוושעג טָאה רע ,טרינשרַאֿפ ןּפיל יד
 | ,ןקילב עטלַאק ערעייז טימ ןסָאשעג טייוו ןבָאה ןגיוא

 ,סלוּפ טנקנַארק םעד ןטלַאהעג טָאה ןוא טעב םייב ןענַאטשעג זיא רָאטקָאד ַא
 עקידנקוצ-רעווש עסיורג רָאנ יו ןעזעגסױרַא טשינרָאג ןעמ טָאה םינּפ סירעה ןוֿפ
 ,ליומ ענעֿפָא סָאד ןוא לגילֿפדזָאנ

 קירוצ ןוא ןיהַא קידלודעגמוא טיירדעג ךיז טָאה ,ריט רעד ייב ,ןסיורד ןיא
 לבר סָאד .ןישודקו-הּפוח ןבעג וצ ןגָארקעג טָאה שטיוועלעומש סָאװ ,לבר סָאד
 רָאנ ,ןיײגקעװַא טלָאװעג טָאה רע ,טנַאה רעד טימ ןכַאמ ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה
 ,תוחוּכ עלַא טימ ןטלַאהעגוצ םיא ןוא םיא ייב ןטעבעג ךיז טָאה שטיוועלעומש

 טנעה יד ןכָארבעג טָאה ,ןּפיל ענעסיברַאֿפ טימ טײרדעגמורַא ךיז טָאה הרובד
 ןיימ טלעטשעגרָאֿפ שרעדנַא ךיז בָאה ךיא; : ךיז וצ ןדייר ןייא ןיא ןטלַאהעג ןוא
 | . "!הנותח סנוז

 ,ןגיוא יד טשיוועג ךיז טָאה ןוא ץנַארק סעסימ ןענַאטשעג זיא לקניוו ַא ןיא
 -עג טָאה ןוא ,לדײב-ןָאֿפעלעט ַא ןיא ,ןטנוא ןעוועג זיא ןײלַא ףלָאװ-החשמ

 ,טנכערעג טָאה רע סָאװ ,רעטרע ענעדײשרַאֿפ ןיא ןעגנילקנָא ןייא .ןיא ןטלַאה
 םיא ןעמ טָאה סיּפָא סגניווריוא ןיא שטָאכ .ןַארַאֿפ טרָאד רשֿפא זיא גניווריוא זַא
 רע ןוא ,ןירעמ טימ קעװַא זיא גניווריוא זַא ,טגָאזעג טַאהעג לָאמ ליֿפ ױזַא ןיוש
 רעבָא סע טָאה ,סיֿפָא ןיא ןעמוק טשינ געט רָאּפ ַא טעװ רע זַא ,טגָאזעג טָאה
 ןלעטשרָאֿפ טנָאקעג טשינרָאג ךיז טָאה רע .ןביולג טלָאװעג טשינ ףלָאװ-השמ
 זיא ,ןעגנילקנָא ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רע .ססוג ַא ןרַאנּפָא טעוו גניווריוא זַא
 טשינ ךיוא ךיז רע טָאה םייה רעד ןיא ,ןיינ ,םייה רעד ןיא ןעוועג וליֿפַא ןיוש
 .ןענוֿפעג

 ,טגָאזעג רימ טָאה רע .םיא טימ ןעשעג זיא סע סָאװ ,טשינ סייוו ךיא ---
 רע טָאה -- !ןעניֿפעג טשינ ץעגרע ןיא םיא ןָאק ךיא .רימ ךָאנ ךיילג טמוק רע
 ,ןשטיוועלעומש וצ טלֿפײװצרַאֿפ ןֿפורעגסיױא

 עדייב ,ןשטיוועלעומש טקוקעגנָא טָאה רע ,טקוקעגנָא םיא טָאה שטיוועלעומש
 ךָאנ טריצרַאֿפ ןוא לסקַא יד טימ ןגיוצעג טָאה הרובד .ןהרובד ףיוא טקוקעג ןבָאה
 | ,ןּפיל יד רעֿפײטש

 רע זַא ,סייוו ךיא .ןעמוק זומ רע ,ןעמוק טעוװ רע ,ןייז טשינ ןָאק סע ,ןיינ --
 ,טגָאזעגוצ רימ טָאה רע ,ןעמוק טעוו

 טמוק סָאװ ,טיוט רעד יװ ,ליטש ןעוועג לייוורעד זיא ,הלוח םייב ,ןענירעד
 --. ,טמעטָא רע רעכלעוו טימ ,טֿפול ןייז טקישעגסױארָאֿפ טלָאװ ,ןײרַא בוטש ןיא
 טקוקעג טָאה ,סלוּפ סנקנַארק םעד ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,רָאטקָאד רעד .טייקליטש
 -סיוא טָאה ינָאלַאמ לקנָא .ינָאלַאמ לקנָא ףיוא ןקילב עטגרָאזרַאֿפ ,עמוטש טימ
 .קילב ןייז ןטימעג

 טָאה ןוא ןקלָאװ ןקידרעכיור ַא ןיא ןעמואוושעג זיא סָאװ ,רעקידנברַאטש רעד
 ןָא טרעמַאלקעג ךיז טָאה ,ּפָארַא םוהּת ןצרַאװש ַא ןיא ןלַאֿפ ןייא ןיא ןטלַאהעג

 -סיוא םוצ טקוטעג ךיז טָאה סָאװ ,ןייזטסואווַאב טלקנוטרַאֿפ ַא -- ,לרינש ןיד ַא
 טָאה סָאװ ,סעּפע ףיוא ,ןטרַאװ סעּפע ףיוא ךָאנ טֿפרַאדַאב טָאה רע זַא ,ךיז ןשעל
 ןייז ןוֿפ לרינש עניד סָאד ןזָאלסױרַא טעװ רע רעדייא ,ןעשעג ךָאנ טֿפרַאדַאב
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 טימ רע .ןשָאלעגסיױא רעמ לָאמַא-סָאװ סע טרעוװ ,סניױזַא זיא סָאד סָאװ ,טנַאה
 -ענש; .שינעעשעג סָאד ןייזוצייב ידּכ ,ןייז ךַאװ ,ןטרַאװ וצ תוחוּכ עלַא טימ ךיז
 רָאטקָאד רעד ,ןײטשרַאֿפ םוצ םיוק ןּפיל ענייז ןעלמרומ -- *...רעלענש ...רעל
 ,ןינָאלַאמ ףיוא --- טגרָאזַאב ,קיאורמוא -- םוא רעדיוו ךיז טקוק

 ךיז טקוק ,טרָא ןוֿפ ףיוא בייה ַא לעשַאר עקידנציז יד ךיז טיג לָאמַא טימ
 טשינ טנייוו יז .רעטָאֿפ ןקידנברַאטש םעד ףיוא ןגיוא עסיורג עריא טימ םורַא
 ןוא ,טרעדנואוורַאֿפ רָאנ ,טיירב ןוא קיטכיל ןוא סיורג ןענייז ןגיוא עריא ,רעמ
 ןיא קידתוכלמ ,קידתוכלמ זיא טלַאטשעג ריא ,טלַאטשעג ריא ךיוא זיא ױזַא
 ןָא ,ןגיוא יד ןיא רערט א ןָא .ּפָאק םענעביױהעגֿפױא ןַא טימ ןוא --- ,ןצרַאװש
 םיא וצ טֿפור ןוא ּפָאק סרעטָאֿפ םעד רעביא רעביא ךיז יז טגייב ,ץכערק ַא
 : ךיוהדוצ

 ,יַאב-דוג ,רעדניק יד ףיוא ןבעג גנוטכַא לעװ ךיא ,טשינ ךיז גרָאז ,עטַאט --
 ,סורַא טייג ןוא ןקידנברַאטש םעד טשוק יז -- !ריד ַאּפַאּפ

 יז ,םינתוחמ ענערױלרַאֿפ ,עטגערעגֿפױא לדער םעד ךרוד ךרודַא טייג יז
 ,טשינ םענייק טעז יז ,שטיוועלעומש ,הרובד ,ףלָאװ-השמ -- ,ריא וצ וצ ןלייא
 -עגֿפױא-ץלַאטש ַא טימ ײברַאֿפ טייג יז ,םענייק ףיוא םורַא טשינ ךיז טקוק יז
 /  .ּפָאק םענעביוה

 -קעווַא טָאה ,ןקידנעססוג ןוֿפ סלוּפ םעד ןטלַאהעג טָאה רעכלעוו ,רָאטקָאד רעד
 "נָא ךיז ןוא רָאדירָאק ןיא סױרַא זיא ,ערדלָאק רעד ףיוא טנַאה יד טגיילעג
 ; םינּתוחמ יד וצ ןֿפורעג

 ,רעבירָאֿפ ןייז ץלַא דלַאב טעװ סע .טנעָאנ זיא ףוס רעד --
 ,רעמיצ ןיא ןיירַא זיא ףלָאװ-השמ
 טגָאזעג רע טָאה -- ,דלוש ןיימ טשינ זיא סע ,לחומ רימ ייז ,שריה --

 .ןרערט ןיא
 -עומש טָאה -- ,יודיוו םיא טימ גָאז ,הסיסג ןיא זיא רע זַא ,ךָאד טסעז ---

 ,טלמרומעגסיורַא ליטש שטיוועל
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22 : 
 טָאה ,םייה רעטלַא רעד ןוֿפ טכַארבעג טָאה הרובד סָאװ ,ּפעש רענרעּפוק ַא ןיא

 ףלָאװ-השמ זיא ןטיוט ַא ךָאנ יוװ ןוא ,ןטיוט ַא ךָאנ יו טכיל-טייצרָאי ַא טנערבעג
 ,ןטֿפַאק סהרובד ןיא ןסירעג העירק ןיוש טָאה רע .דרע רעד ףיוא העבש ןסעזעג
 טגָאז ןוא דרע רעד ףיוא רע טציז טציא .קָאר םענעגייא ןייז ןיא ןסירעג העירק
 א : ןוגינ ןקידעגָאלק ַא טימ "הכיא;

 "...ריעה דדב הבשי הכיא;
 -- !ןברָאטשעג ןעוועג ,הלילח ,טלָאװ רע יװ ןוז ןיימ וטסנייװַאב סָאװ ---

 | ,בוטש ןוֿפ לקניוו ַא ןיא הרובד טגָאלק

 ךיז טלקָאש ,דרע רעד ףיוא טציז ףלָאװ-השמ ,טשינ טרעֿפטנע ףלָאװ-השמ
 :ןוגינ הכיא ןטנַאקַאב םעד טימ רעביא טרזח ןוא רודיס ןרעביא

 | ".,.היחל לע התעמדו ,הלילב הכבת הכב;

 -- ןבָאה הנותח טזומעג ןבָאה ייז .דלוש ןייז זיא סע ,דלווש ריא טשינ זיא סע --
 ריא טלעטשעג טָאה יז סָאװ ,גָאט ןטשרע םעד ןוֿפ ,ּפָאק ןיימ רעביא קילגמוא
 .לעווש ןיימ רעביא טָארט

 ,ןבָאה הנותח טזומעג ןבָאה ייז ,דלוש ןייז זיא סע ,דלוש ריא טשינ זיא סע --/
 ,שיט םייב טציז סָאװ ,ןעטיינ ןָא ךיז טֿפור

 ,טרעדנואורַאֿפ רעטומ יד טגערֿפ -- ?טזומעג --
 ,ןוז ןֿפױא טקוק ןוא רֿפס םענעֿפָא ןוֿפ קילב ןייז קעװַא טמענ ףלָאװ-השמ וליֿפַא
 ,םיא ןוֿפ קידעגָארט זיא יז ,בייוו סגניווריוא ןעוועג ןיוש זיא ירעמ ---
 ,םעטָא ןָא הרובד טגערֿפ --- ? קידעגָארט --
 יז .ןעשעג זיא סע סָאװ ,ךעלריטַאנ ץנַאג זיא סע ,ביל ךיז ןבָאה ייז .ָאי --

 .רעטומ ַא ןרעוו ייב טלַאה
 םעד ןבױהעגֿפױא טָאה ,ןסעזעג זיא רע ואוו ,טרָא ןייז ןוֿפ ,ףלָאװ-השמ

 ןוֿפ סױרַא ןענייז רָאה עיורג ענייז .ןוטעג סיב ַא םיא טלָאװ גנַאלש ַא יו ,ּפָאק
 ןענעטיינ ףיוא דליוו טקוקעג טָאה רע ,לּפַאק

 ? םיא ןוֿפ קידעגָארט זיא יז ?טגָאזעג וטסָאה סָאװ --
 .ןגניווריוא ןוֿפ דניק ַא ןבָאה טעװ ירעמ ,ָאי --
 עסיורג יו טצעזעגסיורַא ךיז ןבָאה ןגיוא סֿפלָאװ-השמ ןוא -- !דניק ַא --

 ןענייז תואיּפ ןוא דרָאב ןייז ןוֿפ רָאה יד ,םינּפ ןעױרג-שַא ןייז ףיוא סעמלעב
 ןַא טימ דליוו טעשזדנָאלבעג ןבָאה ןקילב ענייז ןוא ,ןטָארד יװ ןרָאװעג ףייטש
 היּתחַּת-לואש יד ןעזעג טלָאװ רע ךיילג ,ייז ןיא גנולֿפײװצרַאֿפ ןוֿפ קורדסיוא
 ,ךיז רַאֿפ

 ,דנַאטשוצ ַאזַא ןיא רעטָאֿפ ןייז ןעזעג טשינ ןעטיינ טָאה רעירֿפ לָאמ ןייק
 םינּפ ריא ןוֿפ שיײלֿפ רעקיטש ןסירעג טָאה ,טנעה יד ןכָארבעג טָאה רעטומ יד

 . טשינ טָאה ףלָאװ-השמ .,ןעשעג ריא זיא סע סָאװ ,ךָארב ןֿפױא ךיוה טגָאלקעג ןוא
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 ,טגָאלקעג טשינ טָאה ,ּפָאק ןוֿפ רָאה יד ךיז ןסירעג טשינ טָאה ,טנעה יד ןכָארבעג
 ,דרע רעד ןיא טרעבגעעגנייא ןגיוא יד ,ןענעװַאד םייב יו טלקָאשעג ךיז טָאה רע

 :ןוגינ-הכיא םעד טימ רעטייוו טגָאזעג ןוא
 טעוו לקינייא ןַא סֿפלָאװ-השמ . . .יוג ַא ןייז טעוו לקינייא ןַא סֿפלָאװ-השמ ---

 ...ןדיי ףיוא ןעמָארגָאּפ ןכַאמ
 טגערֿפעג ןעטיינ טָאה -- ?ןדיי ףיוא ןעמָארגָאּפ דלַאב סעּפע סָאװרַאֿפ --

 קידנבָאה ארומ ,ךיז וצ טדערעג ןעוועג טלָאװ רע יו עמיטש רעקירעדינ ַא טימ

 .רעטָאֿפ םעד ןציײרוצֿפױא רעמ ךָאנ
 טקוקעג ןוא םיא רַאֿפ ךיז טלעטשעג ךיז ,םיא וצ ןעגנַאגעגוצ זיא ףלָאװ-השמ

 ןוא גנולֿפײװצרַאֿפ טקירדעגסיוא ןבָאה סָאװ ,ןגיוא טימ ןיירַא םינּפ ןיא ןוז ןייז

 ,טײקנרױלרַאֿפ
 !ןדיי ףיוא ןעמָארגָאּפ ,ָאי ---
 :ןֿפורעגנָא ךיז טָאה הרובד רָאנ .טרעֿפטנעעג טשינ םיא טָאה ןעטיינ
 -קעװַא טָאה יז .ןרעו טקנעשעג טשינ ריא טעװ סע ,ןַאמ ןיימ ,השקשינ --

 ,למיה ןיא טָאג ןסיורג ַא ןבָאה רימ ...המותי ַא ןוֿפ ןתח ַא ןעמונעג
 רעד רעביא רָאנ ךיז טָאה רֶע .טרעֿפטנעעגּפָא טשינ ריא טָאה ףלָאװ-השמ

 -ּפָא ךיז רע טָאה גנילצולּפ .רעטמסרַאֿפ ַא יו טיירדעג ּפָארַא ןוא ףיױרַא בוטש
 :בייוו םוצ טגָאזעג ןוא טלעטשעג

 טשינ לָאז ןעמָאנ ןייז ,ןברָאטשעג ,רעמ ָאטשינ ,ןוז ַא טַאהעג ,הרובד --
 םעדָאֿפ רעדעי ןייז ,ריזח יו ףירט זיא טלעג ןייז .בוטש ןיימ ןיא ןרעוו טנָאמרעד
 התעמ ךרבמ 'ה םש יהי ...חקל 'ה ,ןתנ 'ה .טיוט רע זיא זדנוא רַאֿפ ,אמט זיא
 ...םלוע דעו

 םייב טנעה יד ןשַאװעג ךיז טָאה ,ךיק ןיא ןעגנַאגעגנײרַא זיא ףלָאװ-השמ
 טשינ ,לַאז ןיא טשינ -- ,בירעמ ןענעװַאד ךיז טלעטשעגקעװַא ןוא ןַארק רעסַאװ
 ןוט סע טגעלֿפ רע יװ ,ךיק רעד ןיא רעטצנעֿפ םייב רָאנ ,םירדח עיינ יד ןיא
 .ןרעמיצ עיינ טימ גנוניואוו יד טיירבעגסיוא טָאה ןוז רעד רעדייא

 -ריוא ןשיווצ שינעעשעג סָאד ןעמונעג ןעמ טָאה ןֿפלָאװ-השמ ייב רָאנ טשינ
 ןֿפָארטעג טליֿפעג ךיז טָאה קָאלב רעצנַאג רעד --- ,שיגַארט ױזַא ןירעמ ןוא ןגניוו
 ןוֿפ ליֿפעג סָאד .ןירעה ןעמערָא םעד ןרָאװעג ןוטעג זיא סָאװ ,הלווע רעד ןוֿפ
 ןוא דיי .תונומא ייווצ ןשיווצ קוליח םעד ןעוועג רבוג וליֿפַא טָאה טייקיטכערעג
 םעד ןוֿפ, ; קלָאֿפ-רָאּפ םעד ףוס ןטכעלש ַא טגָאזעגסױרָאֿפ ןבָאה ךיילגוצ טסירק
 זַא ,ןלייצרעד וצ טסואוועג ןבָאה עלַא *. . .ןײגֿפױא טשינ טיורב ןייק טעװ ץכעייז
 טשינ טעװ רעטיוט רעד ןוא ,ןּפיל יד ףיוא הללק ַא טימ ןברָאטשעג זיא ירעה
 ןכיוה ןרַאֿפ ךַאז עטכערעג ןייז ןעגנערב טשינ טעװ רע זיב רבק ןייז ןיא ןעור
 םעד ייז ףיוא ןסיגוצסיוא ףיוא עקידלוש יד ןענוֿפעג טשינ ןעמ טָאה ןוא .טּפשמ
 יד ףיוא ןסָאגעגסיױא סעּכ םעד ןעמ טָאה ,ןֿפורעגסױרַא טָאה הלווע יד סָאװ ,סעּכ
 סיטרַאקעמ; ןבעגעג ןעמָאנ ַא ןעמ טָאה ןֿפלָאװ-השמ ןעמערָא םעד .ןרעטלע
 -רעבירַא טָאה ןעמ :טניושעג טשינ ןעמ טָאה ןיטרַאקעמ ךיוא רעבָא ."ןּתוחמ
 עמערָא יד ףיוא ,ןירעמ וצ טליֿפעג טָאה ןעמ סָאװ ,סעּכ ןצנַאג םעד ןגָארטעג
 | .סיטרַאקעמ

 ,קָאלב ןיא ןזיװַאב טשינ ךיז ייז ןבָאה געט טכַא עצנַאג --- ,ןילַא סיטרַאקעמ יד
 ןייא ןיא טלַאה רעטָאֿפ רעד זַא :ייז ןגעוו ןכַאז ענעדיײשרַאֿפ טלייצרעד טָאה ןעמ
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 : ו

 וצ טכַאדעג וליֿפַא טָאה ןעמ ,רעדניק יד ןוא בייוו סָאד ןגָאלש ןייא ןיא ,ןרוּכיש
 ףרַאדַאב ןעמ זַא ,טדערעג ןבָאה ןשטנעמ ןוא ,זיוה םעד ןוֿפ ןדלַאװעג ןעמענרַאֿפ
 יד ןוֿפ ןעמ טָאה ןתמא רעד ןיא .,ןביוא טרָאד ךיז טוט סע סָאװ ,ןעז ןײגֿפױרַא
 ריואוועג ןעמ זיא ןגרָאמירֿפ ןייא ןוא ,ןעזעג טשינ ןוא טרעהעג טשינ סיטרַאקעמ
 רעד ןוֿפ ךיז ןגױצעגסױרַא ,ןגױצעגסױרַא ךיז ןבָאה סיטרַאקעמ יד זַא ,ןרָאװעג
 ,טכַאנ רעד ןטימ ןיא ,טייהרעליטש הריד

 סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןא:-טכַא רעד רעביא ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,עקיצנייא יד
 יד ןיא ןעמעלַא טקוקעג טָאה ןוא גנַאג ןצלָאטש ןוא ּפָאק םענעביוהעג ַא טימ
 -ַאּפמיס ןוֿפ ןקירדסיוא יד ןעמונעגוצ טָאה יז ,לעשַאר ןעוועג זיא ,ןײרַא ןגיוא
 טשינרָאג טָאה רענייק .ןיסעצנירּפ ַא יו ,טסירק ייס ,דיי ייס ,םינכש יד דצמ עיט
 זיא סָאװ ,הלווע רעד רַאֿפ טייקרעטיב ןייק גנומענַאב ריא ןיא ןקרעמַאב טנָאקעג
 ףיוא רעיורט ןיא ןעוועג טריצעג רָאנ זיא יז ,ןרָאװעג ןוטעג ךעלנעזרעּפ ריא
 -רעביא ךיז טָאה יז סָאװ ,ץנַארק סעסימ ייב טניואוועג טָאה יז ,טיוט סרעטָאֿפ ריא
 ערעדנַא יד ןטלַאהעג ךיוא טָאה ץנַארק סעסימ .היוול רעד ךָאנ ריא וצ ןגיוצעג
 סָאװ ,ינָאלַאמ לקנָא ןוא גרעבנירג שזדָאשזד ןוֿפ םּכסה ןטימ ,ךיז ייב רעדניק
 ןוא רעדניק יִד ןוֿפ םיסּפורטוּפַא רַאֿפ ייז טמיטשַאב האווצ ןייז ןיא טָאה ירעה
 ,סנגעמרַאֿפ ןייז ןוֿפ

 ןטילגעגסיוא ןַא ןוא טנַאה רענרעזייא ןַא טימ ןעמונעג ךיז טָאה ףלָאװ-השמ
 טָאה רע סָאװ ,ןבעל רעגייטש ןבלעז םעד זיוה ןייז ןיא קירוצ ןעגנערב וצ ןליוו
 טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רע .עֿפש ןייז טימ טרעטשעצ סע טָאה גניווריוא זיב ,טריֿפעג
 רעטלַא רעד ןיא קירוצ טעשטרָאקעגנייא ךיז טָאה ,םירדח עיינ ענעמוקעגוצ יד ןוֿפ
 ןענעטיינ קידנבעגּפָא ,רעמיצ "ןדנילב? םעד ןיא ןֿפָאלשעג רע זיא רעדיוו ,הריד
 רעד רַאֿפ טקנוּפ-למַאז רעד ןרָאװעג רעדיוװ זיא ךיק יד .רעמיצ-טנָארֿפ םעד
 -תיב ַא ןוא רעמיצ-סע ןַא ,לַאז ַא רַאֿפ רעדיוו טנידעג ךיוא טָאה ךיק יד .החּפשמ
 | ,שרדמה

 -השמ זיא ,םָארק ןיא ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,רעֿפלעהסױא םעד טגָאזעגּפָא
 עשירֿפ יד ,ךלימ ןענַאק יד ןעמענוצֿפױא גָאט ןטימ ןענַאטשעגֿפױא ןיוש ףלָאװ
 םָארק יד ןטיירגוצוצ ןוא ,גָאטרַאֿפ טלעטשעגוצ ןרעוו סָאװ ,ןטיורב ןוא ךעלעמעז
 גנַאגוצ םעד טכַאמעג ןייר טָאה ,םָארק יד טרעקעגסיוא טָאה .גָאט םעייג ןרַאֿפ
 קנילֿפ רע זיא ,ןעמוקעג ןענייז םינוק עטשרע יד רעדייא ןוא ,םָארק רעד וצ
 טציא טשינ ןיוש טָאה רע .ןענעװַאד ןייז טּפַאכעגנײרַא טָאה ןוא ךיק ןיא ףױרַא
 עֿפיט ןבָאה ןוא עמש-תאירק ייב סעיַאװַאה עגנַאל ןכַאמ וצ טַאהעג טייצ ןייק
 טָאה סָאד .עֿפש סגניווריוא ןוֿפ געט יד ןיא יו הרשע-הנומש רעד ייב תונווּכ
 ,תבש ףיוא טזָאלעגרעביא רע

 ,רֿפס א ןיא ןקוקוצנײרַא ןעניגרַאֿפ טנָאקעג טשינ ךיוא ןיוש ךיז טָאה רע
 רָאג רעדָא ,םיליהּת לטיּפַאק ןקירעביא ןַא ןגָאז וצ ,שמוח השרּפ ַא ןענרעל וצ
 דניוושעג ..ןענעװַאד ןרַאֿפ סנטצעל ןוט סע טגעלֿפ רע יװ ,הנשמ ַא ןרזחוצרעביא
 טלמרומעג ןבָאה ןּפיל יד ןוא ,ןיליֿפּת יד ןדנובעג ,ךיז ףיוא תילט םעד טּפַאכעג
 ןעגנולשעג ,והיּפ-והיש טימ ןעמוקעגּפָא זיא רע .לימ ַא יו ןלָאמעג ,לענש ףיוא
 -הנומש טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה רע רעדייא ןוא ,ןשקָאל יו עמש-תאירק יד
 -עמשע ייב ןטלַאהרַאֿפ ךיז רָאנ עגר ַא ףיוא ;ןעגנַאגעגסיױא ןיוש רע זיא ,הרשע
 .ןצרַאה םוצ ןעוועג םיא זיא סָאװ ,הליֿפּת רעדנַא ןַא ייב רעדָא "ונלוק

 ,ףלָאװ-השמ טצכערק -- ,"ךתדובעל ,ונכלמ ,ונברקו ךּתרותל ,וניבָא ,ונבישה;
 ןיוש ןוא -- ,םָארק ןיא ּפָארַא ףרַאדַאב רע זַא ,ךיז רע טנָאמרעד דלַאב רעבָא
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 : ץרַאה ןייז ןיא השעמ-תעשב טכַארט ןוא ,ןיליֿפּת יד ,תילט םעד סיוא רע טוט
 ",,.טייצ ןייק טשינ בָאה ךיא זַא ,טסייוו םלוע-לשדונובר רעד;

 ,ןוז םוצ ןייֹרַא טֿפױל ןוא עװַאק ּפוז ַא טּפַאכ רע
 | ? טיַארלָא טסיב ,ןתנ --
 םייב ףליה ןייז וצ ןעמוקנָא ןוז רעד ףרַאדַאב ירֿפ רעד ןיא זַא ,טסייוו רע

 : : ,ךיז ןוטנָא
 טָאה הרובד .ןשינעעשעג יד וצ ןעמונַאב ךיז הרובד טָאה שרעדנַא ץנַאג

 ןבעגעגֿפױא טשינ טָאה יז ,ןוז ריא ןוֿפ ןעוועג שאיימ טשינ ךיז טונימ ןייק ףיוא
 טעוװ ןוא עסקיש רעד ןוֿפ ןרעוו רוטּפ גניווריוא טעוו ףוס-לּכ ףוס זַא ,גנונֿפָאה יד
 ,עילימַאֿפ ןייז וצ קירוצ ןעמוק רע טעוו רָאנ טשינ .עילימַאֿפ ןייז וצ ןעמוקקירוצ
 סָאװ ,סָאד ,לעשַאר טימ ,גוויז ןקיטכיר ןייז טימ ןבָאה הנותה טעװ רע רָאנ
 ןייק רע טעװ טשינַא ,ןטלַאה רע זומ ,טעב-ןטיוט ןֿפױא ןירעה טגָאזעגוצ טָאה רע
 ףיא תֹובָא תוכז טקעװ ןוא ךיז טימ רעטיױט רעד .,בָאה טשינ ףוס ןטוג
 ,דניק ןייז רַאֿפ טייקיטכערעג טדעדָאֿפ ןוא "ןטלעוװ ןייא טסיירק רע ,טלעוו רענעי
 -עג טָאה קילגמוא סָאד יװ םעד ךָאנ ,ןסירעגרעביא טשינ רַאֿפרעד טָאה הרובד
 -םעלגעמ עלַא טימ ןעזעג ,טימעג ךיז טָאה יז ,טרעקרַאֿפ .לעשַאר טימ ,ןֿפָארט
 ךרוד זַא ,ןזיוועגסיוא ריא ךיז טָאה סע .םימותי יד וצ ךיז ןרעטנעענרעד וצ ןטייק
 טעב ,םימותי ערעדנַא יד ןוא לעשַאר טימ ןעגנואיצַאב ןָא טלַאה יז סָאװ ,םעד
 ןיא ןעלדתשסיוא טשינ לָאז רע זַא ,סעּכ ןייז ןייא טלַאה ןוא ןטיוט םעד רעביא יז
 ,רַאֿפרעד טָאה יז .דניק ריא רַאֿפ "הלּפמ עצרַאװשא ַא ןטלעװ עטשרעבייא יד
 ,ריא וצ ןעגנַאגעגוצ ןײלַא זיא יז ,לעשַאר טכוזעגסיוא ,קילגמוא ןכָאנ דלַאב
 | ,היוול רעד ךָאנ ןכָאװ רָאּפ ַא

 רימ טסזומ וד ,דניק שידיי ַא טסיב וד -- ,ןביױהעגנָא יז טָאה --- ,לעשַאר --
 זיא רע .ןוטעגנָא ףושיּכ םיא טָאה עסקיש יד ,דניק ןיימ ןניוועגקירוצ ןֿפלעה
 טעוװ סע .עקטסַאּפ ַא ןיא טּפַאכעגנײרַא םיא טָאה יז .ריא ןוֿפ ןרָאװעג טדנעלברַאֿפ
 ,דניק ןיימ ,ןטלַאהנָא גנַאל טשינ רעבָא

 יז סָאװ ,קילג עצנַאג סָאד ייז שטניוו ךיא .ייז ןגעק טשינרָאג בָאה ךיא ---
 ןזיײױװצֿסױרַא טשינ ןטלַאהקירוצ ךיז טנָאקעג טשינ לעשַאר טָאה -- ,ןענידרַאֿפ
 ,טייקרעטיב ריא

 ,פָאק ןטימ טלקָאשעג הרובד טָאה -- ,דניק ןיימ ,טכער טסָאה ---
 : :ןֿפורעגנָא ךיז לעשַאר טָאה ןגייווש טונימ ַא ךָאנ
 ,יקסװָאדיװַאד ר"מ זַא ,זיא ,טלָאװעג טלָאװ ךיא סָאװ ,ךַאז עקיצנייא יד --

 ןייז טוג ױזַא לָאז --- ."רעטסימ. ןֿפורעגנָא ןֿפלָאװ-השמ לָאמ ןטשרע םוצ יז טָאה --
 ,רעטָאֿפ רעזדנוא ךָאנ שידק ןגָאז וצ ןדיי ןעמורֿפ ַא ןעגניד ןוא

 ,טרעֿפטנעעג ריא הרובד טָאה --- ,רעטָאֿפ ןייד ךָאנ שידק ןיוש טגָאז ןעמ --
 / +?רעװ --

 .ןַאמ ןיימ עקַאט --
 .רעדנואוו ןיא טגערֿפעג לעשַאר טָאה -- ? ףלָאװ-השמ --
 ןעוועג טלָאװ רע .הרבח רעד ןיא ,היוול רעד ךָאנ ןָא תבש ןטשרע ןוֿפ ,ָאי --

 | ,ןינמ ןייק ָאטשינ זיא ,ךיוא ןכָאװ רעד ןיא טגָאזעג
 ןילַא זיא יז זַא ,וטֿפױא סֿפלָאװ-השמ ןוֿפ ןרָאװעג טרירעג ױזַא זיא לעשַאר

 -ירַא --- ,יז ןטעברַאֿפ וצ טגַאװעג טשינ טָאה הרובד --- ,טייהרענעטעבעג"טשינ
 ,ןֿפלָאװ-השמ ןעקנַאדַאב וצ םָארק רעד ןיא ןעמוקעגרעב
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 רעטנָאט רענעגייא ןַא טימ יװ ריא טימ טײרֿפרעד ךיז טָאה ףלָאװ-תשמ
 ךרוד טלעוו רענעי ףיוא תוכז סיורג ןבָאה זומ רעטָאֿפ ריא זַא ,טגָאזעג ריא ןוא
 ךָאנ שידק ןגעוו טגרָאז סָאװ ,דניק רשּכ ַאזַא טזָאלעגרעביא טָאה רע סָאװ ,םעד
 עכלעזַא טזָאלעגרעביא ,ףלָאװ-השמ ,רע טלָאװ יאוולה ןוא ,טוט סרעטָאֿפ ריא
 | ,רעדניק

 סיקסווָאדיװַאד יד ןוא לעשַאר ןשיוצ טלעטשעגנייא דלַאב ךיז ןבָאה סע
 ןעוועג טשינרָאג טלָאװ סע ךיילג ,רעירֿפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעגנואיצַאב עבלעז יד

 םיא טָאה סע .רעדניק יד טימ טריסערעטניארַאֿפ ךיז טָאה ףלָאװ-השמ .ןעשעג
 ַא ייב ןעניואוו ןעגנַאגעג ןענייז םימותי יד סָאװ ,טכַאמעגסיוא טשינרָאג טציא
 טָאה ץנַארק סעסימ עכעלטסירק יד ןעוו ,ךָאנ טרֿפב ,ץנַארק סעסימ ייב ,עיוג
 טָאה יז : הנומא רעייז ןיא ןטלַאה ךיז ןלָאז רעדניק יד זַא ,ףיורעד טסַאּפעגֿפױא
 ,ןֿפלָאװ-השמ וצ ייז טקישעג ןוא טצוּפעגסיױא ,ןשַאװעג רעדניק יד גָאטײרֿפ ןדעי
 ןדעי ךיוא .שיט ןשידיי ַא ייב סטכַאנוצ:גָאטײרֿפ טכירעגּפָא ןבָאה רעדניק יד ואוו
 םוצ חסּפ ןסעזעג ןענייז ייז ;ןהרובד ייב טכַארברַאֿפ רעדניק יד ןבָאה בוט-םוי
 .תומשנ-תרכזה וצ ןיײרַא הרבח רעד ןיא ןעמונעגטימ ייז טָאה הרובד ןוא ,רדס

 ןענוֿפעג םימותי סירעה ןבָאה ,ןעשעג זיא סע סָאװ ,ץלַא ףיוא טקוקעג טשינ
 סיורג טימ םימותי יד טלדנַאהַאב טָאה הרובד .בוטש סֿפלָאװ-השמ ןיא םייה רעייז

 יד ןֿפיױקסיױא זיא-סע-לֿפיװ שטָאכ םעד טימ טלָאװעג טלָאװ יז ךיילג ,שינעעזנייא
 ןֿפלָאװ:השמ ייב .םענעברָאטשעג םעד ןגעק ןעגנַאגַאב זיא ןוז ריא סָאװ ,דניז
 ךיז ןבָאה עשַאב ןוא עלעדלָאג עניילק יד ,המחנ ַא ןוא טסיירט ַא ןעוועג סע זיא
 ןטסואווַאבמוא ןַא ןוֿפ רשֿפא ןבירטעג ,החּפשמ סֿפלָאװ-השמ ןיא טרעמַאלקעג
 רעייז ןוא םַאטש רעייז וצ טייקירעהעגוצ רעייֵז ןיא טלַאהנָא ןַא ןבָאה וצ גנַארד
 ,הנומא
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 .טעברַא ןכוז ןעגנַאגעגסױרַא לעשַאר זיא טיוט סועטָאֿפ ריא ךָאנ ךָאװ ַא ןיא

 יו ןעמוקנָא רעסעב טלָאװעג טָאה יז .ןיוַא ּפַאש ןיא ןייג טלָאװעג טשינ טָאה יז
 -מוא .רָאטס-טנעמטרַאּפעד רעסיורג ַא ןיא ןיועֿפױקרַאֿפ ַא רעדָא לדיימ-לעדָאמ ַא

 ַאזַא ןבָאה טלָאװעג אקווד ןוא ןירעמ ןיא ןעוועג אנקתמ ךיז יז טָאה טסואווַאב
 .ןתח םענעזעוועג ריא ייב ןעמונרַאֿפ טָאה ןיטנערוקנָאק ריא סָאװ ,יד יו לעטש

 יד טריאויוורעטניא סָאװ ,רעטלַאװרַאֿפ םעד ףיוא קוודנייא ןַא ןכַאמ וצ ידּכ
 סעסימ ןוא ,טנעקעג טָאה יז יװ ױזַא טצוּפעגסיוא ךיז יז טָאה ,רעכוז-לעטש

 -ַאנרָא טימ ןעגנַאהַאב יז טָאה ,טסנוק ריא ןוֿפ ןבעגעגוצ ךָאנ טָאה ץנַארק
 -ענייגיצ ןָא טנָאמרעד ןבָאה סָאװ ,ןלערַאק עטיור ןוא ךעלגניריוא טימ ,ןטנעמ

 רעד ןיא ךעלדיימ:-לעדָאמ יד ןעמונעגֿפױא טָאה סָאװ ,ױרֿפ יד .ןטעלומָא עשיר
 עריא טכַארטַאב טָאה ,טכוזַאב טָאה לעשַאר סָאװ ,רָאטס-טנעמטיַאּפעד רעטשרע
 ןוא ,ןרעיוא עריא ףיוא ןטנעמַאנרָא יד ,ןגיוא עטברַאֿפעגרעטנוא-ןבירטעגרעביא
 | ,זיא יז טלַא יװ ,טגערֿפעג יז

 ,רָאי ןצכָא --

 ,טשינ סע טסֿפרַאדַאב וד ? ןגיוא עטברַאֿפעגרעטנוא ןיוש ןוא --- רָאי ןצכַא --
 .וצרעד ךָאנ למינּפ ַאזַא טימ

 ײרֿפ טשינ טָאה יז זַא ,דיירסיוא ןטימ טקישעגקעװַא לעשַאר טָאה יז ןוא
 ,ריא רַאֿפ ץַאלּפ ןייק

 ,טניימעג סיוועג לעשַאר טָאה ,קוקסיוא םענייש ריא ןיא טדערעגנייא ץלַא ךָאנ !
 רעד .,ןּפַאכסױא יז ןעמ טעװ ,ץַאלּפ ַא ףיוא ןזיײװַאב רָאנ ךיז טעװ יז יו זַא

 ןָא טנָאמרעד ךיז טָאה יז ,ליֿפעג רעטיב ַא ןבעגעג ריא טָאה גָאזּפָא רעטשרע
 -ּפָא םעד רַאֿפ שובטַאלֿפ ןיא ןעמומ ריא ייב טַאהעג טָאה יז סָאװ ,טינשּפָא םעד
 ריא ןוֿפ ףליה רעד טימ ןוא עלעכיט ריא ןעמונעגסורַא יז טָאה .םינּפ ןטברַאֿפעג
 יד רעטנוא ןוֿפ עקנימש יד ,םינּפ ןוֿפ רעדוּפ םעד טשיװעגּפָא עלעגיּפש-טנַאה
 ןוא ךעלגניריוא עגנַאל יד ןוטעגסיוא טָאה ,ןֿפיל יד ןוֿפ סטיור סָאד ןוא ןגיוא

 ,רָאטס-טנעמטרַאּפעד רעדנַא ןַא טוװאורּפעג |

 טגערֿפעג יז ןעמ טָאה ,טװאורּפעג טָאה יז סָאװ ,ןיזַאגַאמ ןרעדנַא םעד ןיא
 ,ווירב-עיצַאדנעמָאקער ףיוא ,גנורַאֿפרעד ףיוא

 ןסיורג ןייא ןוֿפ לזמ ןָא גָאט ןבלַאה ַא ןֿפָאלעגמורַא ױזַא זיא יז יו םעד ךָאנ
 ןיא .ןטֿפעשעג-רעדיילק ערענעלק יד טוװאורּפעג יז טָאה ,ןרעדנַא םוצ ןיזַאגַאמ
 -ניא ןזיװעגסױרַא ףוס-לּכ-ףוס רעטלַאװרַאֿפ רעד טָאה טֿפעשעג ַאזַא םענייא
 -מורַא ןסייהעג ריא ,רוגיֿפ ריא טכַארטַאב טייקיריגיינ סיורג טימ .ריא ןיא סערעט
 טָאה יז יצ ,טגערֿפעג ןוא ,ןטייז עלַא ןוֿפ טכַארטַאב ,יז .טריטשומ ,ךיז ןעיירד

 ,לדיימ-לעדָאמ ַא יו גנורַאֿפרעד זיא סע עכלעוו טָאהעג |
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 .רעֿפױק רַאֿפ רעדיילק ןזיוועג טֿפָא בָאה ךיא ,ץלַא סייוו ךיא ,ָאי --
 טָאה יז ואוו ,עמריֿפ רעד ןוֿפ ןעמָאנ םעד ןבעג וצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו רָאנ

 ַא טָאה יז ...ןעמָאנ םעד ןבעג טשינ ןָאק יז ,ןגיװשרַאֿפ יז טָאה ,טעברַאעג
 ךָאד .ךעלטכעדרַאֿפ ןעמוקעגסיוא סָאד זיא רעטלַאװרַאֿפ םעד ...וצרעד דנורג
 רעניילק ַא ָאד זיא סע זַא ,יז סייוו יצ .ןקישקעװַא טלָאװעג טשינ יז רע טָאה
 ,סָאד סייוו יז ,ָאי .תוריכש עניילק ןעמענ ךעלדיימ-לעדָאמ ? טעברַא רעד רַאֿפ ןיול
 ַא טייצ רעד טימ ןרעוו --- זיא ,ליוו יז סָאװ .ייברעד ןביילב טשינ ליוװ יז רָאנ
 ,ןירעֿפױקרַאֿפ

 ןעוועג זיא סָאװ ,רעטלַאװרַאֿפ רעד ךיז טרעדנואוו -- ? ןירעֿפױקרַאֿפ ַא --
 ןוא ,ןגיוא עצרַאװש ענייז ןיא לקניֿפ ַא טימ ,קישטנַאמרעגנוי רעטיישעג ַא
 . .,טדיילקעג שיטרָאּפס

 יז ואוו ,עמריֿפ רעד ןיא .ןירעֿפױקרַאֿפ ַא ןוֿפ גנורַאֿפרעד וליֿפַא טָאה יז ,ָאי
 -עג ךיוא טָאה יז ,לדיײמ-לעדָאמ ַא רָאנ ןעועג טשינ יז זיא ,טעברַאעג טָאה
 עסיורג ןוֿפ רעֿפױק עקינייא ךעלנעזרעּפ וליֿפַא ןעק יז .ןלעדָאמ ןֿפױקרַאֿפ ןֿפלָאה
 טָאה ָאד ?טעברַאעג רעירֿפ טָאה יז ואוו ,עמריֿפ יד ךיז טֿפור יו ןוא .טעטש
 רעטייוו טשינ טעװ רע ,ןיינ .ןרָאװעג טיור זיא ןוא ןגיװשרַאֿפ רעדיוװ לעשַאר
 רע ןוא -- ,סכעלנעזרעּפ סעּפע ןַארַאֿפ ָאד זיא סע זַא ,טײטשרַאֿפ רע ,ןגערֿפ
 יז רעדָא ,טֿפַאשטנַאקַאב יז טָאה .סעגַארֿפ טימ ידייל ַא וצ ןייטשוצ טשינ טעוו
 ַא ןעגנערב ןָאק יז .ןוט יז ןָאק סָאד ,ָאי ?ווירב-עיצַאדנעמָאקער ןלעטשוצ ןָאק
 ןייז טעװ סָאד .גרעבנירג שזדָאשזד ןוֿפ ,לָאה-ינעמעט ןוֿפ רעריֿפ ַא ןוֿפ ווירב
 -סעמטסיױק םעד רעביא עבָארּפ ףיוא ןלעטשנָא יז טעװו רע .םיא רַאֿפ גונעג
 .ןעז ןעמ טעװ ךָאנרעד .ןָאזעס

 ןבעל ריא ןיא לָאמ עטשרע סָאד .עכעלקילג ַא ,ןעגנַאגעגסױרַא זיא לעשַאר =!
 זיא טיורב לקיטש סָאד .ךיז רַאֿפ טיורב לקיטש ריא ןײלַא ןענידרַאֿפ יז טעוו

 "וצ רעטשרע רעד רָאנ --- ,ךָאװ ַא רעלָאד טכַא -- ,ךייר גונעג ןעוועג טשינ
 טעװ יז .רעדניק יד ןטלַאהסיוא רַאֿפ ץנַארק סעסימ ןבעג ןָאק יז סָאװ ,רעייטש
 ,ךעלגעמ רָאנ זיא סע סָאװ ,גנידצלַא ןוט טעװ יז .ןכַאמטוג סע זומ יז ,ןכַאמטוג סע
 יו ךעלרעטסעווש עריא ןטלַאהסיוא ןענָאק לָאז יז ידּכ ,ןירעֿפױקרַאֿפ ַא ןרעוו וצ
 .טעב-ןטיוט ןֿפױא רעטָאֿפ ריא טגָאזעגוצ טַאהעג סע טָאה יז

 טשינ רעמ רעטלַאװרַאֿפ רעד טָאה גרעבנירג שזדָאשזד ןוֿפ ווירב םעד ףיוא
 ןייג וצ טַאהעג ארומ טָאה יז .טכַארבעג טשינ ךיוא םיא טָאה יז -- ,טגערֿפעג
 ,ווירב ןכָאנ שזדָאשזד םוצ

 עטשרע יד ןיא דלַאב ,טעברַאעג טָאה יז ואוו ,ץַאלּפ םעד ןיא טָאה לייוורעד
 רעד .םולח ריא ןוֿפ טקעװעגֿפױא לעשַאר טָאה סָאװ ,טריסַאּפ סעּפע געט רָאּפ
 יז טָאה ,לדיימ-לעדָאמ ַא יו עבָארּפ ףיוא טלעטשעגנָא יז טָאה סָאװ ,רעטלַאװרַאֿפ
 רעדיילק יד רעביא טַײב יז יוװ טכַארטַאב יז טָאה רע .גיוא ןוֿפ טזָאלעגּפָא טשינ
 רעד ןיא ןקוקוצניירַא טײהיײרֿפ יד ןעמונעג ךיז טָאה ,םינוק יד רַאֿפ ךיז ןזייוו וצ
 טָאה ערעדנַא יד .ךיז ןוטרעביא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה ךעלדיימ יד תעב ,עידוטס
 ןענייז ייז ןעוו ,ייז וצ ןעמוקעגוצ זיא רעטלַאװרַאֿפ רעד ןעוו ,טכַאמעגסיוא טשינ סע
 ױזַא יו ןזייוונָא ייז ןעמונעג טָאה ,עשזילגענ ןיא ,עטעקַאנ-בלַאה ןענַאטשעג
 -רעד ןוא ,ךיז ןגעװַאב וצ יװ ,ןייג וצ יװ ,ךיז ןטלַאה וצ יו ,רעדיילק יד ןוטוצנָא
 עקיטיידייװצ טכַאמעג ,ןרוגיֿפ עטעקַאנ ערעייז טכַארטַאב ןגיוא עקידהּפצוח טימ ייב
 יז טָאה טשרעווצ .טרינעשז ךיז טָאה ,טלטיורעג ךיז טָאה לעשַאר ,ןעגנוקרעמַאב
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 רַאֿפ ןעמענ סע טוואורּפעג ןוא ,טעברַא ריא ןוֿפ לייט ַא זיא סָאד זַא ,טכַארטעג
 טָאה ,ריא טימ ןטײהײרֿפ טביולרעד ךיז טָאה רעטלַאװרַאֿפ רעד רעבָא ןעוו .ביל
 טעװ רע זיב דיילק סָאד ןטַײב וצ טגָאזעגּפָא ךיז ןוא טקידיײלַאב טליֿפרעד ךיז יז
 .עידוטס יד ןזָאלױַאֿפ טשינ

 רעד טָאה -- ? העונצ ַאזַא ןעוועג ךיוא וטסיב ץַאלּפ ןקידרעירֿפ ןֿפױא ןוא ---
 טעוו העונצ ַאזַא -- .גיוא ןייא טימ יז קידנטכַארטַאב ,טגערֿפעג רעטלַאװרַאֿפ
 וד רעדייא ,סיֿפָא ןיא רימ וצ ןיירַא רעסעב םוק .רעטכָאט ןיימ ,ןייג טשינ טייוו
 ,םייהַא טסייג

 ,שיט-ביירש םייב קידנציז ,ןעמונעגֿפױא יז רעטלַאװרַאֿפ רעד טָאה סיֿפָא ןיא
 : ריא וצ טגָאזעג ןוא

 ,עקיסַאּפ ַא וליֿפַא וטסָאה רוגיֿפ ַא .ןייג טשינ טעװ סע זַא ,ארומ בָאה ךיא --
 לדיימ-לעדָאמ ַא רַאֿפ .ןעמענַאב וצ ךיז יֹוזַא יו טשינ טסייוו .. .ןרעינַאמ ןייק רעבָא
 ןבָאה רימ ...רעלעק ןיא ןטעברַא טסליוו וד ביוא ,ןטלַאה טשינ ךיד רימ ןענָאק

 טעברַא יד רָאנ ,עבלעז יד ןענייז תוריכש יד .ןריטרָאסוצסיוא תורוחס טרָאד
 ידייל-סליעס .ַא ףיוא ןטכיזסיוא יד ןוא ...רעלעק ןיא םענעגנָא ױזַא טשינ זיא
 ָאד וטסנָאק ,ןָא טסמענ וד ביוא ,עבלעז יד טשינ ךיוא ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ןענייז
 ,ןעז רימ ןלעװ רעטעּפש .סעמטסירק ךָאנ זיב ןטעברַא

 .ץלָאטש ריא ןרױלרַאֿפ טַאהעג ןיוש טָאה יז .טכַארטעגכָאנ טָאה לעשַאר
 ןוא טסענ ןייז ןוֿפ ןרָאװעג טלגָאװרַאֿפ זיא סָאװ ,לגױֿפ ַא יו טליֿפעג ךיז טָאה יז
 ,ןסיורד ןיא םערוטש ַא ןיא ךיז טניֿפעג

 .תוריכש ןעגנעדבמייהַא זומ ךיא .ןעמענ סע לעװ ךיא ---
 רעד ןיא טכַא ,ןגרָאמ ךיז דלעמ -- .רעטלַאװרַאֿפ רעד טגָאז --- ,טיאולָא --

 -- .לטעצ ַא ריא טיג רע ןוא -- .לטעצ םעד טָא טימ ןירַא רעלעק ןיא ,ירֿפ

 ריא קילב ןטימ רעדיוו קידנשרָאֿפ רֶע טגָאז -- ,רוגיֿפ ַאזַא טימ ,דָאש ַא רָאנ
 ,םינּפ טכעלש ןייק טשינרָאג ,ןיינ ,סטכעלש ןייק טשינ ךיוא םינּפ ַא ןוא --- ,רוגיֿפ
 ,ןגיוא עקידלקניֿפ ענייז טימ יז קידנטכַארטַאב ,ןַאמרעגנוי רעטיישעג רעד טגָאז --

 .ןײגסױרַא טלָאװעג ,לטעצ סָאד ןעמונעג טָאה לעשַאר
 ?ןעמָאנ ןייד זיא יו ,רָאנ גָאז ,יעה ---
 | ...לעשַאר --

 טנייה רימ טימ ןֿפערט ךיז וטסליװ ,לעשַאר ,רעה .ךיוא ןעמָאנ רענייש ַא --
 ?ןַארָאטסער ןשינעילַאטיא ןַא ןיא רימ טימ ןסע ןייג ןגעוו וטסגָאז סָאװ ? טנווָא
 .ןעמוק ץינוצ ריד ןלעװ סָאװ ,ןעגנוזייוונָא עקינייא ןבעג ןענָאק ריד לעװ ךיא

 ."סטיעד; ןייק טשינ ךַאמ ךיא רָאנ ,דייל רימ טוט סע --
 ?טשינ םענייק טימ --
 : ,ןיינ --

 ןייד ןיא ןֿפלעה ריד ןָאק סָאװ ,רעשזדענעמ םענעגייא ןטימ טשינ וליֿפַא --
 ?ןכַאמ טסליוו וד סָאװ ,ערעירַאק

 .סיוא ךיז טיירד ןוא לעשַאר טגָאז -- ,רעיורט ןיא ןיב ךיא --
 .רעלעק ןיא ,ירֿפ רעד ןיא ןגרָאמ ,סע טסייה .טיַארלָא ---
 ןעױרֿפ ערעטלע עכעלטע טימ ןסעזעג זיא לעשַאר ואוו ,רעלעק ןיא רעבָא

 ,ןטכַאמרַאֿפ ַא ןיא טעברַא רעמענעגנָאמוא רעד ץוחַא .ןעוועג רעסעב טשינ זיא
 וצ טעּפעשטעג ךיז טָאה ,טכיל ןשירטקעלע ייב ,טֿפול ןָא רעלעק ןטבױטשרַאֿפ

 ןֿפױא סעשטשירּפ ליֿפ טימ גנוי רעמענעגנָא-טשינ ַא ,רעעזֿפױא-ריטרָאס רעד ריא
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 רָאנ טלָאװעג ,בָארג ריא וצ טדערעג טָאה רע .טנגוי רעטריויעגרעביא ןוֿפ םינּפ

 סָאװ ,רעטלַאװרַאֿפ-ףױקרַאֿפ רעד .םיא טימ "טיעד, ַא ןטלַאה טעװ יז ןעוו ,ןסיוו

 ַא ךיוא יז טָאה ,"ןכערגוצנייא, יז ידּכ ,ןײרַא רעלעק ןיא טצעזעגּפָארַא יז טָאה

 . ריא טלעֿפעג סע ױזַא יו ,יז טגערֿפעג ,סיֿפָא ןיא ךיז וצ ןֿפורעגסױרַא לָאמ רָאּפ

 ןטירד ןֿפױא ןייגוצקירוצ קשח ןייק טשינ טָאה יז יצ ןוא רעלעק ןיא טעברַא יד

 .גנוליײטּפָא-לעדָאמ רעד וצ ,קָאטש
 ,ןילקורב ןיא ץַאלּפ ַא ןענוֿפעג טָאה יז ,ץַאלּפ םעד טזָאלרַאֿפ טָאה לעשַאר

 שעוורעטנוא ייב ןירעֿפױקרַאֿפ ַא ןוֿפ ץַאלּפ ןקיליײװטיײיצ ַא ,םייה רעד ןוֿפ טייוו

 סע טָאטשנַא ,טייקנייש ריא זַא ,ןענוֿפעגסיױא דלַאב טָאה יז .סעמטסירק רעביא

 ,טעברַא ןעניפעג ןיא גנורעטש עסיורג ַא ןעוועג רָאג ריא סע זיא ,ףליה ַא ןייז לָאז

 ןיוש ריא ןבָאה סָאװ ,יד ןוֿפ ןגָארקעג טָאה יז סָאװ גנולדנַאהַאב רעד ןיא רעדָא

 ערעדנוזַאב ןייק ךיז ףיוא טשינ ןעיצ עכלעוו ,ךעלדיימ ערעדנַא .טעברַא ןבעגעג

 ;טעברַא רעייז ןיא רעגייטש ןלַאמרָאנ ַא ףיוא טלדנַאהַאב ןרעוו ,טײקמַאזקרעמֿפױא

 ןיא ןֿפרָאװעג ךיז יז טָאה ,ןזיװַאב ךיז טָאה יז ואוו ,םוטעמוא סָאװ ,יז אקווד ןוא

 ןענוֿפעג טָאה ,ךעלנייוועג ןעוועג טשינ זיא סָאװ ,טייקנייש ריא טימ ןגיוא יד

 יד ןיא ןֿפלָאהעגוצ ריא טָאה סע וליֿפַא ןעוו ,ךיז רַאֿפ גנולכיורטש ַא םעד ןיא

 ,רעטלַאװרַאֿפ ריא וצ טעּפעשטעג ךיז ןבָאה סע .טעברַא ןכוז םייב טירש עטשרע

 -עדעי .ריא ףיוא קיטכיזרעֿפײא ןעוועג ןענייז ךעלדיימ יד .טײלרָאֿפ ,רעעזֿפױא

 ןעניֿפעג ךיז לָאז םינּפ ַאזַא טימ לדיימ ַא סָאװרַאֿפ ,ןסיוו טלָאװעג טָאה רער

 "עג טשינ טָאה לעשַאר ליֿפיװ .רעטנורעד ןייז סעּפע זומ סע ןוא --- ,ייז ןשיוװצ

 "עג טָאה יז ןבעגעגנייא טשינ ריא סע ךיז טָאה ,ץַאלּפ ַא ןטלַאהוצנָא טֿפמעק

 .טעברַא ךָאנ געיעג ןיא ןעוועג קידנעטש זיא ןוא -- ,רעצעלּפ יד ןטייב טֿפָא טזומ

 יז .ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה יז סָאװ ,ךָאי םעד רעטנוא ןגיובעג ךיז טָאה יז

 זַא ,ןזיועגסיוא ריא ךיז טָאה סע .ןוט וצ רעטייוו סָאװ ,טסואוועג טשינ טָאה

 ,גנוטכילֿפרַאֿפ יד ןגעלעג זיא סעציײלּפ עגנוי עריא ףיוא .ךיז טקע טלעוװ יד

 ןגרָאז וצ -- רעטָאֿפ םענעברָאטשעג ריא רַאֿפ ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה יז סָאװ

 פא ךיז ןבָאה גרעבנירג שזדָאשזד ןוא ינָאלַאמ לקנָא שטָאכ .עניילק יד ןגעוו

 סָאד זַא ,טסואוועג רעבָא יז טָאה ,רעדניק יד טימ טריסערעטניא .ךיז ןוא ןבעגעג

 .ןעייטס טינ גנַאל טעװ ,השורי סרעטָאֿפ ןוֿפ ןבילבעגרעביא זיא סָאװ ,טלעג לסיב

 רעביא ןגרָאז וצ טשינ טָאה יז זַא ,טרעכיזרַאֿפ טשינ ריא טָאה ַארַאלק ליֿפיװ ןוא

 ףיורעד ןבעג גנוטכַא ןלעוו גרעבנירג שזדָאשזד ןוא ינָאלַאמ לקנָא זַא ,עניילק יד

 טכיוועג עצנַאג סָאד טליֿפעג לעשַאר טָאה ,ךיז ןגעוו ןרעלק רָאנ לָאז יז ןוא --

 | .ךיז ףיוא עגַאל רעד ןוֿפ

 ןבעל ןֿפױא ןענידרַאֿפ וצ ןטסלענש םוצ סָאװ ןעז זומ יז זַא ,טניימעג טָאה יז

 ץלַא ריא טייג ָאד ןוא .ךעלרעטסעווש עריא רַאֿפ ךיוא רָאנ ,ךיז רַאֿפ רָאנ טשינ

 ריא ,ןעמוקנָא גנירג ץלַא טעװ סע זַא ,טניימעג טָאה יז .ּפָארַא רעטוּפ רעד טימ

 ַא זיא למינּפ ריא אקווד זַא ,סױרַא ךיז טלעטש טציא ןוא -- ,למינּפ ריא טימ

 סָאװ ,עיציבמַא יד ןרילרַאֿפ ןביױהעגנָא יז טָאה זייווכעלסיב .ריא רַאֿפ גנורעטש

 ןעמענ וצ לוקסייַאה-ןָאסרעֿפעשזד רעד ןיא ןטנוװָא יד ןיא ןייג וצ טַאהעג טָאה יז

 -עגנָא וליֿפַא טָאה יז .ןבעגעג טָאה לוקס יד סָאװ ,"גנינייזעד, ןיא סרוק ַא טרָאד

 םייב גנַאל ױזַא רעמ ןיוש ןענַאטשעג טשינ :טייקנייש ריא ןקיסעלכַאנרַאֿפ ןביוה

 רעצלָאטש ריא זַא ,ןגיוא עריא זַא ,רעמ ןיוש ךיז טדערעגנייא טשינ ,לגיּפש

 ןייא ןיא ןטלַאהעג ריא טָאה ןעמ סָאװ ,"ןכירטש-טכיזעג עשיסַאלק, יד ,זדלַאה

 ןייז וצ ןשטנואוועג ךיז טָאה יז .ןּפעלשסױרַא ןטיונ עלַא ןוֿפ ןיוש יז ןלעוװ ,ןעמיר
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 -כרוד עכעלגעט-גָאט ,עכעלנייוועג יד ןוֿפ ,ךעלדיימ יד ןוֿפ ענייא יו רעמ טשינ
 ,ךעלדיימ ,ןעמָארק יד ןיא ,רעּפעש יד ןיא ןָא טֿפערט יז סָאװ ,ךעלדיימ עכעלטינש
 ,טנעה ערעייז ןוֿפ קרעוו סָאד רָאנ יו טשינ ןעקנַאשעג ערעדנַא ןייק ןבָאה סָאװ
 ,ןטיונ ערעייז טגרָאזַאב סָאװ

 -עגסיוא ןַא ,עטגרָאזרַאֿפ ַא ,טעברַא רעד ןוֿפ םייהַא ןעמוקעג יז זיא לָאמ ןייא
 טָאה יז ואוו ,זיוה סַארַאלק ןוֿפ ריט רעד רַאֿפ .קיטסייג ייס ,שיזיֿפ ייס עטעשטומ
 ,ליבָאמָאטױא ןסיורג ַא ןייטש ןעזרעד יז טָאה ,ךעלרעטסעווש יד טימ טגיואוועג
 טָאה יז .ףיורעד טלעטשעגּפָא טשינ ךיז טָאה ,טרעדנואוועג טשינ ךיז טָאה יז
 סעסימ ןוֿפ רעלטסניק יד ןוֿפ םענייא רַאֿפ זיא ליבָאמָאטױא רעד זַא ,טניימעג
 ןעמוקעגניײרַא זיא יז ןעוו .טליּפשעגֿפױא םיא טָאה לומ סָאד סָאװ ,לעטָאה סצנַארק
 סַארַאלק ןיא רענעמ למעזעג ַא ןעז וצ טשַאררעביא ןעוועג יז זיא ,ןײרַא בוסש ןיא
 -רעטניוו םעד ןיא לָאז םענעטכױלַאב גרַאק ,ןטנטָאשרַאֿפ-טכידעג םעד ןיא .לַאז
 ריא ןוֿפ רוגיֿפ-ךרעב עקיטכעמ ,עטיירב יד טקרעמַאב יז טָאה טכַאנרַאֿפ ןקיד
 -נירג שזדָאשזד ןוא ינָאלַאמ לקנָא ןשיווצ ןסעזעג זיא רע יװ ,גרעברעבליז לקנָא
 ַא ,ןרעקיה ַא ,ןטסוה ַא טרעהרעד ךיז טָאה לוטש סגרעברעבליז לקנָא ןוֿפ .גרעבו

 זיא סע םערָאװ ,זָאנ רעד ןוֿפ רעמ ןעמוקעגסױרַא ןענייז ןעגנַאלק יד רָאנ ,ןעלכרָאּכ
 ,רעזייבעג ןוֿפ םערוטש ַא טימ ןעמוקעגסױרַא

 ? לעשַאר ,רעמ טשינ וטסנעקרעד ,סיוא סע טעז ,ךימ ןוא --
 -,ןעז וצ ךייא ןדירֿפוצ ןיב ךיא ,לקנָא ,ָא --
 ? ַאה ,ןדירֿפוצ ---

 ,לקנָא ,ָאי --
 טזומעג .ןעשעג זיא סע סָאװ ,טזָאלעג ןסיוו וצ טשינ רימ וטסָאה ךָאד ןוא ---

 : ,עדמערֿפ ןוֿפ טשרע ןרעוװ ריואוועג
 .טריסערעטניארַאֿפ ןייז טעװ לקנָא רעד זַא ,טסואוועג טשינ בָאה ---
 ,ּפָאק ןרעביא גנָארד ַא טימ יו ּפַאלק ַא ןבעגעג לקנָא םעד טָאה טרָאװ סָאד

 ,טָאה טרָאװ סָאד רעבָא ,בוטש יד ןזָאלרַאֿפ ןוא ןבױהֿפױא טלָאװעג ךיז טָאה רע
 ,סטעֿפ ןוֿפ טנעוו עלַא ךרוד םיא ןיא רעֿפיט ןעגנירדניירַא ןביױהעגנָא ,ליוק ַא יו
 טָאה לָאמַא טימ .ןליֿפעג ענייז ןוא ץרַאה ןייז םורַא ןסקַאװעגסיוא ןענייז סָאװ
 -לעוו ןיא ,טייקלקנוט יד םיא רַאֿפ טנֿפעעגֿפױא ץילב ַא יו טרָאװ עקיצנייא סָאד
 -עגרעביא ןענייז ָאד .ןעזרעד ךיז טָאה רע .טלקיוװעגנייא ןעוועג זיא רע רעכ
 סעמומ ַא ןוֿפ רעדניק ,החּפשמ רענעגייא ןייז ןוֿפ םימותי עקידכעלייק ןבילב
 ךיז ןדנעוו רעדניק יד ןוא -- ןברָאטשעג עמַאמ-עטַאט .סעניזוק ענייז ,רעטכָאט
 -גיארַאֿפ ךיז טעװ רעטעֿפ רעכייר רעד יצ ,טשינ ןסייוו יז לייוו ,םיא וצ טשינ

 ,סנגעמרַאֿפ טלמַאזעגנָא רע טָאה ,רעדיוװ ,סָאװ וצ .לרוג רעייז טימ ןריסערעט !
 טימ ןעמעש ךיז לָאז ןוז רעד ידּכ ?ײרעֿפַאלקש ןיא טײלסדנַאל ענייז ןטלַאהעג
 -נָא ? ןעמוק טסעג ןעוו ,רעמיצֿפָאלש ןייז ןיא ןטלַאהַאב םיא לָאז ןעמ ידּכ ? םיא
 ןוא ? םיא טימ ןעמעש ךיז ןלָאז רעדניק ענעגייא ענייז זַא ,סנגעמרַאֿפ טלמַאזעג
 ןוֿפ םימותי ענערױלרַאֿפ זַא ,םַאטשּפָא םענעגייא ןייז ןוֿפ ןרעוו טדמערֿפרַאֿפ ױזַא
 טייג יז ?ףליה ךָאנ םיא וצ ןדנעוו טשינ ךיז ןליוו שײלֿפ-ןוא-טולב ןגייא ןייז
 -גיארַאֿפ ךיז טעװ רעטעֿפ רעכייר ריא יצ ,טשינ סייוו יז לייוו ,ןטעברַא ןיילַא
 ריואוועג רע זיא קילגמוא רעייז ןוֿפ .ךעלרעטסעווש עריא ןוא ריא טימ ןריסערעט
 ןביירש טֿפרַאדַאב םיא טָאה גרעבנירג שזדָאשזד ..ןשטנעמ עדמערֿפ ךרוד ןרָאװעג
 ! םימותי יד ןוֿפ לרוג םעד טימ םיא ןריסערעטניארַאֿפ ןוא
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 טָאה -- !ַאה ,םעד ןיא טריסערעטניארַאֿפ ןייז לעוו ךיא זַא ,טסואוועג טשינ --

 טָאה סעּכ םעד טזָאלעגסיױא שטָאכ ,ךיז ףיוא סעּכ ןוֿפ רעמ ,ןעיירש ןבױהעגנָא רע

 ןיימ ןוֿפ ןענייז רעדניק יד .עצינעמילּפ ןיימ טסיב וד -- :לעשַאר ףיוא ךָאד רע

 -- !?ַאה ,טריסערעטניארַאֿפ ןייז ךיא לע יצ ,טסואוועג טשינ טסָאה וד ןוא .החּפשמ

 טזָאלעצ ךיז רע טָאה ,דלוש יד ךיז ןוֿפ ןֿפרַאװּפָא טלָאװעג טלָאװ רע יוװ ןוא

 ?וטסוט סָאװ ? ןעוועג וטסיב ואוו -- : סעּכ ןייז טימ

 .טרעֿפטנעעג לעשַאר טָאה -- ,טעברַא ךיא

 ? טעברַא רעוו ,טעברַא סָאװ ---

 ?ןיינ ,רעדניק יד רַאֿפ ,רימ רַאֿפ ןבעל ַא ןכַאמ ךָאד זומ ךיא ---

 רַאֿפ טשינ ,ןבעל ןייק ןכַאמ טשינ טסזומ וד !ןטעברַא טשינ טסזומ וד ! ןיינ ---

 וצ רימ ןעוועג זיא טכילֿפ ןייד .ָאד ךיא ןיב םעד רַאֿפ .רעדניק יד רַאֿפ טשינ ,ריד

 | .ןייג וצ טסָאה וד ןעמעוו וצ ,טסייוו וד .ןסיוו ןזָאל

 וצ סָאװ טסואוועג טשינ ןוא ,ןושל ןָא ,טסַאלברַאֿפ ןענַאטשעג זיא לעשַאר

 .ןרעֿפטנע
 יָאטױא ןקיאור ןייז טימ .גרעבנירג שזדָאשזד טשימעגניירַא ךיז טָאה ָאד רָאנ

 : ןֿפורעגנָא ךיז רע טָאה ןָאט-ןטעטיר
 ,עז .תועט סנעמעלַא רעזדנוא ןעוועג זיא סע רָאנ ,טכער טָאה לקנָא רעד ---

 ךיז טָאה לקנָא ןייד רָאנ ,לקנָא ןייד טזָאלעג ןסיוו וצ ןבָאה רימ טשינ ,לעשַאר

 יַאַּפ טָאה סע סָאװ ,םעד ןוֿפ טסואוורעד ךיז טָאה רע רָאנ יװ ןֿפורעגּפָא ןײלַא

 ןגרָאזַאב וצ ךיז ףיוא טמענ לקנָא רעד .טרינָאֿפעלעט ךיילג ךימ טָאה רע .טריס

 סעסימ טימ טרישזנַארַא גנידצלַא ןיוש זיא סע .ךיוא ךיד ןוא -- רעדניק יד

 ,לוש ןיא קירוצ ןייג טסעוו וד .רעהַא ןעמוקעג טציא רימ ןענייז םעד בילוצ ,ץנַארק

 .ןגרָאזַאב ץלַא ןיוש טעװ לקנָא רעד .ןטעברַא טשינ רעמ טסֿפרַאדַאב

 .לוש ןיא ןייג טשינ רעמ לי ךיא ,ןטעברַא רעבָא ליוו ךיא ---

 ? סָאװרַאֿפ ---
 | ,ןבעל ןֿפױא ךיז רַאֿפ ןיילַא ןענידרַאֿפ ליוו ךיא לייוו ---

 ,ןבעל ןֿפױא ךיז רַאֿפ ןילַא ןענידרַאֿפ ןענָאק טסלָאז וד ידֹּכ רעבָא ,ָאי --

 .טגָאזעג גרעבנירג שזדָאשזד טָאה --- ? ױזַא טשינ ,ןענרעל סעּפע וטסזומ

 גונעג ןיב ךיא .לוש ןיא קירוצ ןייג טשינ ליוװ ךיא רָאנ ,תמא זיא סָאד --

 .טיורב לקיטש ןגייא ןיימ ןענידרַאֿפ ןבײהנָא לָאז ךיא זַא ,טלַא

 ייב --- .טגָאזעג רעטכיר רעד טָאה -- ,םעד ןיא זייב ןייק טשינ עז ךיא ---

 ? לעשַאר ,ןטעברַא וטסליװ סָאװ

 ןיא ,לוש ןיא ןייג לָאז יז זַא ,ליוו ךיא .ןטעברַא לָאז יז זַא ,טשינ ליוו ךיא --

 ךיז ,םעװקַאב ןבעל לָאז ,ןייש ןוטנָא ךיז לָאז יז זַא ,שזדעלַאק ןיא ,לוקסייַאה

 ,ליו ךיא .רעזייה עטוג ןוֿפ ןשטנעמ עגנוי טימ ,טייל עניײֿפ טימ ןענעגעגַאב

 גנידצלַא לע ךיא ,לעשַאר ,עצינעמילפ ןיימ טסיב וד .ידיעל ַא ןייז לָאז יז זַא

 | .לעשַאר ,ןטעברַא טסלָאז וד זַא ,טשינ ליוו ךיא .ןגרָאזַאב

 םיא ףיוא טקוקעג טָאה יז .דייר סלקנָא םעד ןוֿפ ןרָאװעג טרירעג זיא לעשַאר

 ןרערט ייז ןיא טלרעּפעג ךיז ןבָאה סע סָאװ ,ןגיוא עקיטכיל עסיורג עריא טימ

 ,טײקרַאבקנַאד ןוֿפ
 טימ יז טָאה -- ,ןטעברַא וצ ביל בָאה ךיא ,לקנָא ,ןטעברַא רעבָא ליוו ךיא --

 ,ךעלקילגמוא ןייז לעװ ךיא -- .לקנָא םוצ טדנעוװעג ךיז ענימ רעקידנטעב ַא

 .ןרעוו סעּפע ליוו ךיא .ןטעברַא טשינ לעװ ךיא ןעוו
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 --- ,טגָאזעגרעביא רעטכיר רעד טָאה --- ,םעד ןיא זייב ןייק טשינ עז ךיא --
 ?לעשַאר ,ןטעברָא וטסליוו סָאװ ייב

 .ןעלטנַאמ-ןעורֿפ ייב ---

 ,טרעדנואוועג ךיז לקנָא רעד טָאה -- ? ןעלטנַאמ ייב --

 ךיז ליוו ךיא .ןעניזַאגַאמ עסיורג רַאֿפ ןירעֿפױקרַאֿפ ַא ןייז ליוו ךיא .ָאי --
 עיינ ןֿפַאש ליוו ךיא .ןעלטנַאמ ןגעוו גנידצלַא ןסיוו ןוא ךַאֿפ םעד ןענרעלסיוא
 | ...רענייזעד ַא ןייז ליוו ךיא .סעדָאמ

 רעד ןיא ןקיש ךיד לעװ ךיא ?טגָאזעג טשינ רימ סָאד וטסָאה סָאװרַאֿפ ---
 וצ ווירב-עיצַאדנעמָאקער ַא ןבעג ריד לעװ ךיא .גנינייזעד ןוֿפ לוש רעטסעב
 ליוו ךיא .ןענרעל ץלַא וטסעװ טרָאד .וינעווע רעטֿפניֿפ רעד ףיוא ןענַאמרעב
 ַא ןייז טסלָאז וד זַא ,ליוו ךיא .לוקסייַאה ןיא ןייג טסלָאז וד זַא ,ךיוא רעבָא
 ַא יו ,טניישעג טָאה דײרֿפ ןוא -- ,לקנָא רעד טגָאזעג טָאה -- ,לעשַאר ,ידיעל
 ,םינּפ ןטיירב ןייז רעביא ,הנבל עטיור עסיורג עטקיטעּפשרַאֿפ
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4 
 "גיא ןַא ןוֿפ ןבעל סנעטיינ ןיא סיזירק רעד קידנעטש ןענייז סנגרָאמירֿפ יד

 רענעמייל קיטש ַא יו ,טײקנֿפרָאװעגנָא ןייז ,טײקנֿפלָאהַאבמוא עצנַאג ןייז ,זילַאװ

 יד ןיא ןייזטסואווַאב ןייז וצ טײקכעלנייּפ טימ טמוק --- טנעה עדמערֿפ ףיוא ,םלוג

 רעד זַא ,טייקידלודעג טימ טרַאװ ןוא טעב ןיא ךַאװ טגיל רע ןעוו ,סנגרָאמירֿפ

 .ןוטנָא ךיז ןֿפלעה םיא ןעמוקנײרַא לָאז רעטָאֿפ

 .לכיימש םענעֿפלָאהַאבמוא ןַא טימ ןעטיינ טגָאז --- ,עטַאט ,טיַארלָא ןיב ךיא ---

 ןיא .ןיד"רזג םעד ךיז ףיוא ןקיטכערַאב ןקיטנייה םוצ זיב טשינ ךָאנ ןָאק רע

 וצ חוּכ ַא ןָא ךיז טוט רע ןעוו ,קיטכעמנָא ,טריװרַאֿפ רע טייטש סנגרָאמירֿפ יד

 ,רעטָאֿפ ןרַאֿפ וליֿפַא ךיז טלטיור רע .ךיז ןוטנָא םייב טנעה ענעמייל ענייז ןצונַאב

 ןײלַא ךיז רעגניֿפ עטלּפירקרַאֿפ ענייז טימ טשינ ךָאד םיא טגנילעג סע ןעוו

 טֿפלעה רעטָאֿפ רעד .ץכעוטנָא ןייז ןוֿפ קיטש רעדנַא ןַא רעדָא ךיש יד ןוטוצנָא

 טלָאװ ןעטיינ יװ ,לעטשנָא םעד ייברעד טכַאמ ןוא -- דניוושעג ףיוא וצ םיא

 : טֿפרַאדַאב טשינ ןיוש םיא
 "רַאֿפ ,רעטָאֿפ רעד טגָאז -- ,ןוט ןיילַא ןיוש וטסנָאק עגירעביא סָאד ,ונ --

 | | | .דמעה סָאד םיא קידנעלּפענק

 ךָאנ תעשב ,ןעטיינ טָאה ,ערעדנַא ןוֿפ קיגנעהּפָא ןייז וצ רעקיצניוװ סָאװ ידּכ

 טציא זיא םינּפ ךיילב ןייז .לדרעב ַא טזָאלרַאֿפ ךיז ,לָאטיּפש ןיא ןעוועג זיא רע

 -געמַאזוצ ןעמוקעג ךיז ןענייז סע ןכלעוו ןיא ,לדרעב ץרַאװש ַא טימ ןעמונעגמורַא

 ןרָאי ליֿפ וצ םיא טיג לדרעב סָאד .תואיּפ יד ןֿפיױלוצ

 ,ןעטיינ טגָאז --- ,ןֿפלעה ריד ריד טימ ןײגּפָארַא לעװ ךיא ,עטַאט ,טרָאװ --

 .רעמיצ שַאװ ןיא ןײרַא םיא טריֿפ רעטָאֿפ רעד ןעוו

 רָאנ --- .ףלָאװ"השמ טגָאז -- ,ןֿפלעהוצ עקַאט רימ טסֿפרַאדַאב וד ,ָאי ---

 .ןָא דלַאב ןעמוק .םינוק יד ,קנילֿפ סע ךַאמ

 -- ףעמוקעגמײהַא זיא רע טניז ,ךיז טקינייּפ ןוז רעד זַא ,סייוו ףלָאװ-השמ

 םוצ גנודנעוו עטכירעגמוא ַאזַא ןעמונעגנָא ןבָאה ןשינעעשעג יד טניז ,רעמ ךָאנ

 -- ,זדלַאה סרעטָאֿפ ןייז ףיוא טיזַארַאּפ ַא זיא רע זַא ,קנַאדעג ןטימ --- .ןטכעלש

 םעד ןָאק רע זַא ,ןייא ךיז רע טדער ,ןרַאנּפָא טלָאװעג ןיילַא ךיז טלָאװ רע יוװ ןוא

 טוט ןוא ליּפש םעד ףיוא ןייא טייג ףלָאװ-השמ .םָארק רעד ןיא ןֿפלעהוצ רעטָאֿפ

 רע ןוא ףליה ןייז עקַאט ףרַאדַאב רע זַא ,ליֿפעג סָאד ןוז םעד ןבעג וצ גנידצלַא

 ןעמוקוצּפָארַא ןענעטיינ ףלָאװ-השמ טֿפלעה .ןעמוק ץינוצ ןיוש עקַאט םיא ןָאק

 סנגרָאמירֿפ ןעמוק סָאװ ,רעבייוו יד ןוֿפ גנערדעג רעד ןעוו ,ןײרַא םָארק ןיא

 ,תורוחס יד טימ לוֿפ ןענייז טנעה יד ןוא ,ךעלנייוועג יװ רעסערג זיא ,ןֿפױקנײא

 רעבָא םעז רע .קיצונ ןכַאמ ךיז טוואורּפ ןעטיינ .ןלעטשוצ ןָא טבייה ןעמ סָאװ

 "וצ ןעמענרעביא טשינ רע ןָאק רָאנ טשינ .זיא רע ןֿפלָאהַאבמוא יו ןייא דלַאב

 ,לטעצ-הלבק ַא ןביירשרעטנוא םעד רַאֿפ ףרַאדַאב ןעמ סָאװ ,הרוחס עטלעטשעג
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 לָאמ לייט .ךַאז עטסנעלק יד ןעגנַאלרעד הנוק ןייק טשינ וליֿפַא ןָאק רע רָאנ
 ,לדנעק ַא יטעגַאּפס לקעּפ ַא ,טיורב ַא טנַאה רעד טימ ןֿפײרגנָא רע טוואורפ
 ןטשרע םעד טלעטש סָאװ ,דניק ַא יו ךעלקילג רע זיא ,םיא טגנילעג סָאד ןעוו
 ןעטיינ .טנַאה רעד ןוֿפ סױרַא לקעּפ סָאד םיא טלַאֿפ רעבָא ןטסרעמ םוצ ; טָארט
 ,דלוש ןייז ןעוועג טלָאװ סע ךיילג ,הנוק ןרַאֿפ ךיז טלטיור

 ,טציא ,ךיז ייב קירעדינ ןייז וצ טנרעלעגסיוא ךיז ןָא גנַאל ןוֿפ ןיוש טָאה רע
 ןיא ךיז ןסַאּפוצנײרַא ךיז רע טנרעל ,םָארק סרעטָאֿפ ןייז ןיא ,סנגרָאמירֿפ יד ןיא -

 טימ טשינ ,םיא טימ טֿפערט סע סָאװ ,ץלַא ןייז וצ לבקמ ןוא עיצַאוטיס רעד
 טימ טשינ ןיוש ךיז טמעשרַאֿפ רע .טײקיבעגכָאנ ןוא הענכה טימ רָאנ ,תומוערּת
 ןרעוו וצ טשינ טנרעלעגסיוא ךיז טָאה רע .םינוק יד רַאֿפ טײקנֿפלָאהַאבמוא ןייז
 טלכיימש רע ןוא --- ,טייקידלוש ןוֿפ ליֿפעג סָאד ךָאנ טָאה רע רָאנ ,טמעשרַאֿפ
 -ַאב ןייז ףיוא לכיימש רעד .ןורסח ןייז רַאֿפ לכיימש ןקידנטעב-הליחמ ַא טימ
 קידרעטיצ טכַאמ ןוא דניז ענייז עֶלַא רּפכמ זיא םינּפ ןטכיילבעגסיוא ןטלדרעב
 ,םינוק יד ןוֿפ רעצרעה יד

 לָאמ לייט ,הנוק ַא טגָאז -- !ףליה עסיורג ַא ןטַאט םעד טסיב ,טענ ,ָא --
 ןייא טימ ףיוא עדייב טמענ ןעטיינ .סַאּפש ןטוג ןיא לָאמ רעדנַא ןַא ,טסנרע ןיא
 ,טײקרַאבקנַאד ןוֿפ ליֿפעג

 סגניווריוא סָאװ ,ןדנעטשמוא עיינ יד וצ ןסַאּפוצ ךיז ליוו רע ךיוא םירָאװ
 רעמ .ןרעטלע ענייז ןוֿפ םייה רעד ןיא ןֿפַאשעג טָאה ןירעמ טימ ןבָאה-הנותח
 סעּפע ןריֿפוצסיױא ,ןבעל ןיא ךיז ןסָאּפוצנײרַא ןליוו רעד סע זיא ץלַא ןוֿפ רעבָא
 יד ץַאלּפ ַא רַאֿפ סָאװ ,קוליח ןייק טשינ ןיוש םיא זיא סע .עיצקנוֿפ עכעלצינ א
 קירעדינ ַא ,םלימ לציּפ ַא ןייז לָאז --- ,םיא רַאֿפ טמיטשַאב טָאה טײקטרעשַאב
 טָאה רע .ןייז וצ סעּפע רָאנ יבַא ,עלעגילֿפ-רעמוז קידנרעטַאלֿפכרוד ַא ,לזערג
 ַא ךָאנ ,רעטַאלֿפ ַא ךָאנ טצכעלעג ,טקנעבעג ,טשרודעג םישוח ענייז עלַא טימ
 ןקיטכערַאב לָאז סָאװ ,ימ עכעלשטנעמ םוכס םוצ ןבעגעגוצ ,ריר ַא ,גנוגעוװַאב
 הנהנ זיא רע סָאװ ,ןבעל ןוֿפ תוכרב יד ,טמענרַאֿפ רע סָאװ ,שי ןיא טרָא סָאד
 .ןזעוו ןקיטסייג ןייז ןיא ייס ,ןשיזיֿפ ןייז ןיא ייס --- יז ןוֿפ

 ייב קילעטשנדירֿפוצ ןטלַאהעגסיוא רע טָאה סנעמַאזקע עכעלטֿפירש ענייז
 ןכַאמ וצ ןעוועג טיירג זיא טעטיזרעווינוא רעד ןוא ,ןרָאסעֿפָארּפ עקילָאמַא ענייז
 קירוצ ,רָאי רָאּפ ַא ןוֿפ לעֿפסיױא ןַא ךָאנ ,םיא ןוא לַאֿפ ןייז ןיא םַאנסיוא ןַא
 .טכער ןוֿפ טעטלוקַאֿפ םעד ןיא ןעמענֿפױא

 ךיז רעביא ןעגנערב טנַאקעג טשינ רע טָאה ןוויטָאמ עשילַארָאמ-ןייר בילוצ
 "וצנָא םיא טרעהעגֿפיױא טשינ טָאה גניווריוא סָאװ ,ףליה יד רעטייוו ןעמענ וצ
 ןייז ףיוא המוערת ןייק ןגָארטעג טשינ טָאה רע .,שטיוָאנַאזַאכ ר"ד ךרוד ןטָאב
 ןייק םיא ןיא ןעמוקֿפיױא ןזָאל וצ טשינ תוחוּכ עלַא טימ ךיז טימעג ןוא רעדורג
 ןייק ךיז רַאֿפ ןעזעג טשינ רע טָאה ךָאד ,רעדורב ןֿפױא טכוזרעֿפײא ןוֿפ רוּפש
 ןיא קיטומ ךיז טגָאלּפ רעטָאֿפ רעד תעשב ,ףליה ןייז ןעמענוצנָא טייקכעלגעמ
 .ןוט וצ סָאװ םיא טימ ןבָאה טשינ ליוװ ןוא טײקמערָא ןייז

 רַאֿפ ,רערעֿפיט ַא רַאֿפ קעדוצ ַא ןעוועג רָאנ זיא העינמ עשילַארָאמ יד רעבָא
 יד ןטלַאהוצנָא ןענעטיינ טזָאלרעד טשינ טָאה סָאװ ,הביס רעשיגָאלָאכיסּפ ַא
 עיצקַא סרעדורב םעד ןיא טָאה רע .ןגניווריוא טימ ןעגנואיצַאב עקידרעירֿפ
 רעד ןוֿפ שטייב רעד ןוֿפ ןעמוקעג זיא סָאװ ,בייל ןייז רעכיא ץימש יא ןעזעג
 ןוא ,זיא רע רעװ ,ןסעגרַאֿפ טָאה ,ןעטיינ ,רע סָאװ ,םעד בילוצ --- טײקטרעשַאב
 -רָאנ ,עטנוזעג ןרעהעג סָאװ ,ןעגנַאלרַאֿפ ןוא סעיציבמַא טימ ןגָארטעגמורַא ךיז

265 



 טָאה טכער ַא רַאֿפ סָאװ .ןוֿפרעד ןסָאלשעגסיױא זיא רע סָאװ ןוא ןשטנעמ עלַאמ
 ? לפירק ַא זיא רע זַא ,ןסעגרַאֿפ רע טָאה ? ןירעמ ןגעוו רָאג ןטכַארט וצ טַאהעג רע
 ,גנונָאמרעד ַא םיא רַאֿפ ןעוועג זיא ,עיצקַא סירעמ -- רעמ ךָאנ ןוא ,סגניווריוא
 הענכה טימ ןגָארט ןוא לרוג ןייז ןֿפרַאװרעטנוא ךיז זומ רע זַא ,גנורעדָאֿפֿפױא ןַא
 ,םיא ףיוא ףױרַא טגייל טײקטרעשַאב יד סָאװ ,ץלַא

 -עשעג יד וצ עיצקַאער יד ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ןעוועג ןענייז ןעקנַאדעג יד טָא
 -קירוצ ןָא ןבייה טציא טשרע .ןעגנַאגעגרעביא םיא רעביא ןענייז סָאװ ,ןשינע
 עקידנטלַאהרעטנוא ייז קעװַא טמענ ןעמ ןעוו יוו ױזַא טקנוּפ .ןעגנוריסַאּפ יד ןקריוו
 ןוֿפ ןעמ טָאה ױזַא ,ןטכיררַאֿפ טקידנעעג טָאה ןעמ סָאװ ,עדייבעג ַא ןוֿפ סנקלַאב
 .עביל סירעמ ןיא ןענוֿפעג טָאה רע סָאװ ,גנוציטשרעטנוא יד ןעמונעגוצ ןענעטיינ
 רעבָא טָאה יז ,ןבעגעג לקַאװ ַא ךיז טָאה ,גנוציטשרעטנוא רעד ןָא ,עדייבעג יד
 דלַאב םירָאװ .חוּכ םענעגייא ןטימ ךיז ןטלַאה וצ טײקטסעֿפ גונעג ןענוֿפעג דלַאב
 וצ טייהנגעלעג יד ןבעגעג םיא טָאה סָאװ ,סניוזַא טכַאמעג סעּפע ךיז טָאה
 ןבעל ןיא עיציזָאּפ ןייז ןעניֿפעג

 יו טקנוּפ .סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ףיוא טשרעה גנוגערֿפױא סיורג
 רעטשרע רעד ןלַאֿפעגסיױא "גניוויגסקנעהט; ףיוא זיא ,טייצ רעטדערעגּפָא רעד וצ
 עטיור-רעּפוק יד ןוֿפ רעמיש ןטצעל םעד טקעדעגוצ לָאמַא טימ טָאה ןוא יינש
 טֿפול יד זיא ןטכענ ךָאנ .ךיז ןוֿפ ןטָאשעגּפָא ןבָאה רעמייב יד סָאװ ,רעטעלב
 רעד סָאװ ,טײקיטֿפוד-ןביורטניײװ ַא טימ ,לּפע עֿפײר ןוֿפ חיר ןטימ ןעוועג לוֿפ
 םעד ןיא ןגָארט וצ לגילֿפ ענייז ףיוא טגנערב "רעמוז רענַאידניא; רעטשטנעבעג
 רַאוטָארט ןוא סַאג ןיוש ןענייז טנייה ןוא --- ,ןטעהנַאמ ןוֿפ לקניוו ןטסנֿפרָאװרַאֿפ
 ןֿפרָאװעג ןוא טמַארעגּפָא ןעמ טָאה רַאוטָארט ןוֿפ יינש םעד .יינש טימ טקעדַאב
 ןוא ןטָארטעצ ןבָאה ןליבָאמָאטױא ןוא רענעגעוו סָאװ ,סַאג רעד ףיוא סעּפוק ןיא
 .סעטָאלב עקידנעניר ןיא טלדנַאװרַאֿפ

 ןצעװצסױרַא טסולגרַאֿפ ןשטיוועלעומש ךיז טָאה טייצ ַאזַא ןיא טקנוּפ ןוא
 ענייז ןוֿפ ,דעמַאלעמ םייח ,רעסערּפ ןקנַארק-טכוזדניווש םעד סעכעבעב יד טימ
 ,סױרַא רַאוטָארט ןֿפױא ךעלרעמיצ ייווצ

 דימ טַאהעג ןיוש טָאה סָאװ ,רעסערּפ רעקיטכיזדניווש רעד ,דעמַאלעמ םייז
 וצ ,גניר-רעטעברַא רעד יװ ,ענעגייא יד ייס ,סיטעיײסָאס-ףליה עלַא טכַאמעג
 ,טָאה ,עשיטָאטש יד ייס ,עשידיי-ןייר יד ייס .טרעהעג לָאמַא טָאה רע ןכלעוו
 ןדעי ןוא .--- ,טלעג-הריד ןייק טלָאצעג טשינ ןרָאי עלַא יד רַאֿפ ,ךיז טײטשרַאֿפ
 סָאד ?סיֿפָא-יטירַאשט,, ןייז ןיא ןעגנַאגעגכרודַא זיא גרעברעבליז לקנָא ןעוו ,לָאמ
 סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ןוֿפ קָאלב םעד ןיא ןעגנוניואוו-טנעמענעט לטעצ
 -- ,"טנעמטרַאּפַאק סדעמַאלעמ םייח --- ,83 זיוה ןיא ,12 טנעמטרַאּפַא ןעזעג ןוא
 .ןרָאװעג לעג ןוא ןירג רע זיא ,לונ ַא טימ טנכיײצַאב

 -טרַאּפַא ןֿפױא רעגניֿפ ןטימ ןעלטייט לקנָא רעד טגעלֿפ --- 1 סָאד זיא סָאװ --
 .ךוב ןיא 12 טנעמ

 ךימ לָאז ןעמ זַא ,לקנָא רעד ליוװ סָאװ .ןכַאמ טשינרָאג ךיא ןָאק םעד טימ ---

 שטיוועלעומש טָאה -- ,רימ ןגעק ןלעטש ךיז טעװ קָאלב רעצנַאג רעד 3 ןסרוד
 / .טהנעטעג טכער טימ

 טשינ שטיוועלעומש טָאה ,טבעלעג טָאה קָאטשנירג ירעה יװ גנַאל ױזַא זיא
 ןבָאה טעוװ רע זַא ,טסואוועג טָאה רע :רעסערּפ ןקנַארק םעד ןריר וצ טגָאװעג
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 טניז ללכב ןוא ,ָאטשינ רעמ ןיוש זיא ירעה זַא ,רעבָא טציא .ןירעה טימ תורצ
 -רַאֿפ רענעגייא ןייז ףיוא 83 רעמונ זיוה סָאד ןעמונעגרעביא טָאה שטיוועלעומש
 "רעדורב ןקנַארק םעד טצעזעגסױרַא ןוא לזמ ןייז טװאורּפעג רע סָאה ,גנוטלַאװ
 טָאה סע ןוא -- .סעכעבעב יד טימ רַאוטָארט ןֿפױא ,דעמַאלעמ םייח ,רעסערּפ
 יד ףיוא ןלַאֿפעגסיױא זיא יינש רעטשרע רעד ןעוו ,גָאט ַא ןיא טריסַאּפ דָארג
 ,קרָאי-וינ ןוֿפ ןרַאוטָארט

 יו טכָאקעגֿפױא ןרָאװעג זיא רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ןוֿפ קָאלב רעד
 ,טלעק רעד ןיא רעטצנעֿפ יד ןוֿפ ןקוקסױרַא ןביױהעגנָא ןבָאה ּפעק .לסעק ַא ןיא
 ,םייה רעד ןיא ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעדניק וליֿפַא ,רענעמ ,ןלַאש ןיא רעבייוו
 עטגײלעגֿפױנוצ עמערָא רָאּפ יד םורַא ךעלעקפורג ןיא טלמַאזעג ךיז ןבָאה
 ,ךעלשיט ,ךעלקנעב ענעכָארבעצ רָאּפ יד ,ןצַארטַאמ עטכיײֿפ יד טימ ךעלטעב
 ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,רעלעט ןוא ּפעט טימ ךעלטסעק ,רעמיזעב ,סעטַאמש
 ,לַאש רעמערַאװ ַא ןיא טליהעגנייא ,רעסערּפ רעקנַארק רעד .רַאוטָארט ןֿפױא
 סָאד .עטָאלב רעד ןיא ןגעלעג זיא סָאװ ,טנַאװעגטעב קַאּפ ַא ףיוא ןסעזעג זיא
 ַא טימ טלקיװרַאֿפ סריא םינּפ סָאד ,ורֿפ עטױעטלערַאֿפ ,עקירעיורט ַא ,בייוו
 טערָאּפעג ךיז טָאה ,ךיש ענעסירעצ ןוא ךוט ןיא ,ץכעליוושעג ַא רעביא ךוטנַאה
 טַאהעג טייצ טָאה דעמַאלעמ םייח רעקנַארק רעד סָאװ ,ךעלרעדניק רָאּפ ַא םורַא
 ,ןרָאי עקנַארק ענייז ןוֿפ ךשמ ןיא טלעװ רעד ףיוא ןעגנערב וצ

 טלמַאזעג ךיז רַאוטָארט ןֿפױא לבעמ ןטלעטשעגסיױרַא םעד םורַא ןבָאה דלַאב
 רַאֿפ ךלימ עסייה סױרַא ןבוטש יד ןוֿפ טכַארבעג טָאה ןעמ .םייוג ןוא ןדיי ךעלדער
 רעד ןוֿפ יז ןקעדוצוצ סערדלָאק ,רעדיילק ,עילימַאֿפ ןייז רַאֿפ ןוא ןקנַארק םעד
 לַאשרַאמ םעד ןוֿפ רעטכיזעג עגנערטש יד ףיוא טקוקעג טשינ ןוא -- ,טײקטכײֿפ !

 ןיא טלעטשעגסיורַא סעכעבעב סדעמַאלעמ םייח ןבָאה סָאװ ,רעֿפלעה ענייז ןוא
 טלַאװעג טימ ןוא ץעזעג ןגעק ןייג וליֿפַא טװאורּפעג םינכש יד ןבָאה ,ןסיורד
 סָאד ןעוו ,ןײרַא ןרעמיצ יד ןיא ןכַאז ענעֿפרָאװעגסױרַא יד קירוצ ןלעטשנײרַא
 רעייז טריֿפעגרעביא יז ןבָאה ,ןבעגעגנייא טשינ ךיז םינכש עשילעבער יד טָאה
 ,ןשטיוועלעומש ףיוא ,ןקידלוש ןטסטנעענ םעד ףיוא ןרָאצ ןוא סעּכ ןצנַאג

 עטגערעגֿפױא עּפורג ַא טלמַאזעג ךיז טָאה למערק-ןקישט ןרשּכ ןייז רַאֿפ
 ריט רעד ןיא טּפַאלקעג ,סמערָא עטקערטשעגסיוא טימ ,ןעױרֿפ בור'ס ,םינכש
 -עניא ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,ןשטיוועלעומש טעשַארטסעג ןוא לבלעוועג ןוֿפ
 ןוא ענירּפושט רעטרעביושעצ רעד רעביא לּפַאק ןטרעדעֿפַאב םעד טימ קינייװ
 , .לכעבענ ַא יו טנעה יד טימ טכַאמעג

 ןיימ ןעד זיא סע .רעטלעטשעגנָא ןַא רָאנ ןיב ךיא ? קידלוש ךיא ןיב סָאװ --
 ,לַאשרַאמ םעד טקישעג טָאה דרָאלדנעל רעד .סדרָאלדנעל םעד זיא סע ?זיוה
 .ריא יו רענעט ַאזַא ןיילַא ןיב ךיא ?ןוט וצ טימרעד ךיא בָאה סָאװ

 ַאזַא טגעוורעד ןעוועג טשינ ךיז ריא טלָאװ ,טבעלעג טלָאװ ירעה ןעוו --
 -ערוצּפָא ךיז ךייא טימ ױזַא יו טסואוועג ןעוועג ןיוש טלָאװ ירעה .ןוט וצ ךַאז
 ,ןטוג םוצ קנעדנָא סירעה טנָאמרעד ענעדיי ַא טָאה -- ! סרעגיוזסיוא ריא ,ןענעכ

 ,לַאשרַאמ םעד ןטעב לעװ ךיא ןוא ןײגרעבירַא ךיא לעװ ,טליוװ ריא זַא --
 ,ןכרָאה ךימ טעוװ רע יצ ,ןעז ריא טעוו ,לבעמ סָאד ןעמענניירַא קירוצ ןזָאל לָאז רע
 ןָא ךיז טֿפור ןוא סַאג טייז רעטייווצ רעד ףיוא ןיוש זיא שטיוועלעומש ןוא --
 : לַאשרַאמ םוצ

 !קנַאב רעד וצ רעדָא רימ וצ ,יטרעּפַארּפ יד טרעהעג ןעמעוו וצ ,לַאשרַאמ --
 ,ךימ ןקידלושַאב ייז ,ייז טגָאז
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 ןעצ עטצעל יד רַאֿפ זיוה םעד ןיא טניואוועג ןבָאה ןשטנעמ יד ,לַאשרַאמ --

 ריא .שטנעמ רעקנַארק ַא זיא רע .טעּפעשטעג טשינ ייז טָאה רענייק ןוא --- רָאי

 ,תונמחר ַא זיא סע .לבעמ סָאד ןלעטשניײרַא קירוצ זדנוא טזָאל .ןעז ןילַא סע טנָאק

 ,לַאשרַאמ םייב ןטעבעג ךיז רעבייוו יד ןּוֿפ ענייא טָאה ---

 וצ ףיורעד טָאה רעמיטנגייא רעד ןוא ,םוטנגייא טַאוװירּפ זיא זיוה סָאד ---

 | ,טנקסּפעגּפָא טלַאק לַאשרַאמ רעד טָאה -- ,ריא טשינ ,ןגָאז

 ,םוטנגייא ןטַאוװירּפ ןוֿפ טכער עקילייה סָאד טצישַאב ינעמעט יװ קוק ַא ביג --|

 "רַאֿפ טשינ ןרָאי יד טימ ךָאנ ץלַא טָאה סָאװ ,שטיווָאמייכ ןֿפורעגנָא ךיז טָאה --

 "מוא סָאד טלָאװ גנונעדרַא רעשיטסילַאיצָאס ַא ייב --- .ןערב ןלַאקידַאר ןייז ןריול

 , .ןעוועג ךעלגעמ

 ןָאק רע .יינש ןיא ןשטנעמ ןקנַארק ַא ןלעטשוצסױרַא עדנַאש ַא זיא סע --

 ,ןברַאטש ךָאנ
 קירוצ רימָאל ,סמלוג יװ רימ ןעייטש סָאװ !עדנַאש ַא סע זיא סיוועג ---

 טקעוװעג שטיװָאמיײכ טָאה --- ,ינעמעט ןוֿפ ּפעק יד רעביא ןכַאז יד ןגָארטנײרַא

 ,םלוע םעד

 .ךעלקעּפ יד ןבױהעגֿפױא טנעה ןיוש ןבָאה טרָאד ןוא ָאד ןוא

 רעד ברַאה טגָאז -- ,לבָארט ןייז טעװ סע ,סנטייוו רעד ןוֿפ טייטש ---

 ,לַאשרַאמ

 טיג ןוא רעדילג יד סעּכ טימ ןָא טליֿפ הלווע יד זַא ,םיא טרעה רעוו רעבָא

 "רעד טשינ לָאמ ןייק שרעדנַא ןטלָאװ ייז סָאװ ,ןכַאז ןוט וצ הרובג ןוא טומ ייז

 | .ןוט וצ ךיז טגעוו

 .רעבייוו יד ןָא טצייר שטיווָאמיײכ ,סױרַא טמוק ,ףלָאװ-השמ ,ףלָאװ-השמ ---

 .ּפָאק רעייז ףיוא קילגמוא ןַא ןעגנערב ייז

 ךיז טכַאמ ריא ,ןדיי .ץעזעג ןגעק טשינ טייג ,ןדיי 1 ריא טוט סָאװ ,ןדיי ---

 ןוֿפ קעװַא רענעמ יד ןוא רעבייוו יד ףלָאװ-השמ ןיוש טסייר -- ,ךעלקילגמוא

 ףלָאװ-השמ טסיזמוא טוואורּפ --- ,הצע רעדנַא ןַא ןכוז רימָאל --- .ךעלקעּפ יד

 .םלוע םעד ןטלַאהקירוצ
 ,ריטרַאװק-טּפױה סינעמעט ןוֿפ ךיז טזײװַאב ינָאלַאמ לקנָא סָאװ טוג ךָאנ

 .םעטָא ןַא ןָא ןֿפױל וצ ןעמוקעג ןוא ןרָאװעג טרימרַאלַא טרָאד זיא רע

 ?ןעשעג זיא סָאװ ---
 .טלעג"-הריד ןייק סדעמַאלעמ יד טשינ ןלָאצ רָאי יירד עטצעל יד רַאֿפ ---

 יז ךרָאלדנעל רעד טָאה ,ונ .זיוה-הקדצ ,ןייק טשינ ,םוטנגײא-טַאוװירּפ זיא טָאד

 ןיוש ךיז טניֿפעג -- 1 ןעוועג רעסעב טלָאװ רערעדנַא ןַא ,לטעצ-ףומ ַא טקישעג

 -כיר יד ןבעגוצנָא ,ינעמעט ןוֿפ עיצקעטָארּפ רעד רעטנוא ,שטיוועלעומש טציא

 ,הביס עקיט
 לקנָא טגָאז --- ,םוטנגייא טַאוװירּפ זיא סָאד ,ןכַאמ וצ טשינרָאג זיא סע ---

 ןייק ןכוז טשינ ךיז טליוװ ריא ביוא ,סנטייוו ןוֿפ רעסעב טייטש ריא --- ,ינָאלַאמ

 | ,תורצ
 ,ןטָאידיא ,ריא ןוא ? סדרָאלדנעל יד טצישַאב ינעמעט יװ ןיוש ריא טעז ,ונ --

 ריא סָאװ ,טכער עקיצנייא סָאד ּפָא ייז טיג ןוא ינעמעט ןוֿפ ןריֿפרַאֿפ ךיז טזָאל

 רַאֿפרעד .ךעלהבוט עניילק רַאֿפ ,ןזדניל ּפָאט ַא רַאֿפ ,ןעמיטש ערעייא ,טגָאמרױַאֿפ

 | .טצישַאבמוא ױזַא ,זָאלטכער ױזַא ריא טנעז

 -- ?טסילַאיצָאס וד ,רעדניצרעטנוא וד ,ןענַאד ןוֿפ ןגָארטּפָא ךיז טסעוו ---

 ןױש טגָארט ןעמ ןוא ,עקרַאטש רָאּפ ַא ןוֿפ ףיוא ןיוש ךיז ןבייה טנעה ןוא
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 גנינילק ןוא גניסערּפ,, ןייז ןיא ןיירַא םיא טֿפרַאװ ןעמ ןוא ןשטיווָאמײכ םהרבַא

 - ,"יױאטס
 ןײרַא ץעגרע טגָארט ,ךיז ןשיוװצ רעלָאד רָאּפ ַא ףיונוצ רעסעב טמענ ריא --

 וצ געט רָאּפ ַא ןיא ןעז לעװ ךיא .ךַאד ַא רעטנוא לבעמ ךעלקיטש רַאּפ יד
 -- .ייז רַאֿפ הריד ַא ןעניֿפעג טעװ ןעמ זיב ,ןשטנעמ יד רַאֿפ ץַאלּפ ַא ןגירק
 יד ןוא בייוו ןייז ןוא דעמַאלעמ ןקנַארק םעד טמענ רע ןוא ,ינָאלַאמ לקנָא טגָאז
 יד ןייא טריטרַאװק רע ואוו ,ץנַארק סעסימ וצ רעבירַא ייז טריֿפ ןוא רעדניק
 ריא ןיא ןרעמיצ עקידנעייטש-קידייל יד ןוֿפ םענייא ןיא ענעֿפרָאװעגסיױרַא
 רָאּפ ַא ןעמעננעמַאזוצ טעװ ןעמ זיב ,ינעמעט ןוֿפ ןובשח ןֿפױא -- ?לעטָאה;
 ןַא ןיא רעדורב ןקנַארק םעד ןריטרַאװקוצנײא ףיוא םינכש יד ןשיווצ רעלָאד

 .זיוה-טנעמענעט רעדנַא

 / .ץנעצס רעד וצ וצ ךיז טקוק ןוא רעמיצ ןייז ןיא רעטצנעֿפ םייב טייטש ןעטיינ
 ,ןקנַארק םעד ןגעק ןעגנַאגַאב זיא סָאװ ,הלווע יד יו ץלַא טרעה ןוא ץלַא טעז רע
 ןייק טשינ טָאה רֶע .ןסַאמ יד ןיא טבעל סָאװ ,ליֿפעג-רשוי סָאד סױרַא טֿפור
 ,טרַאװ רע .סַאג רעד ףיוא םיא טגָארט סע ,רעמיצ ןייז ןיא ךיז ןעניֿפעג וצ טכער
 ךָאנ סע ןָאק רע סָאװ ,ּפערט יד ןוֿפ ןײגוצרעטנורַא ןֿפלעה רע םיא לָאז סע זיב
 .רעמיצ ןייז ןיא רענעגנַאֿפעג ַא זיא רֶע ,טשינ טמוק רענייק .ןזייווַאב טשינ

 םעד ןשיווצ ןעטיינ ךיז טניֿפעג ,רעמיצ ןייז ןיא רענעגנַאֿפעג ַא שטָאכ רעבָא |
 .עילימַאֿפ רענעֿפרָאװעגסױרַא רעד םורַא טלמַאזעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ לדער
 ךיוא .ןסַאמ יד ןיא טבעל סָאװ ,ליֿפעג-רשוי ןשיאייכיטס םעד ןוֿפ לייט ַא זיא רע
 ןייז סָאװ ,ץנַאטסיד יד ןדנואװשרַאֿפ זיא סע .ןרילָארטנָאק טשינ ךיז ןָאק רע
 טרעו רע בעל ןקימורַא םעד ןוא םיא ןשיווצ טכַארבעג טָאה טייקטמיילעג
 - ןייז ,ןכש ןייז זיא רעסערּפ רעקנַארק רעד .ןײרַא למעזעג םעד ןיא ןגיוצעגטימ
 ןעטיינ .קָאלב ןוֿפ סלּפירק ייווצ יד ,םינכש ייז ןענייז ןרָאי ליֿפ טניז ,דניײרֿפ
 ןלייצרעד רעסערּפ ןקנַארק םעד טרעהעג טָאה רע ןעוו ,לָאמ ןדעי זַא ,טקנעדעג
 ןעוועג םיא ייב סע זיא ,רעּפעש סלקנָא ןכייר םעד ןיא ןעגנוגנידַאב-טעברַא יד ןוֿפ
 .עקירעמַא ןייז ןוֿפ ןטייצ עשירָאטסיהרַאֿפ ןוֿפ ןלייצרעד טרעהעג טלָאװ רע יו
 ,רעּפעש יד ןיא םעטסיס-ץיווש רעד ךרוד ןרעטלע ענייז ןוֿפ גנוֿפַאלקשרַאֿפ יד
 רעבָא סייוו רע .עטכישעג רענַאקירעמַא ןייז ןוֿפ טנורגרעטניה רעד זיא סָאד --
 ךיז טימ טכַארבעג ןבָאה ןטנַארגימיא יד סָאװ ,םזילַאעדיא ןסיורג םעד ןוֿפ ךיוא
 ןעמַאזוצ .עקירעמַא ןייק טריֿפעג ייז ןבָאה סָאװ ,ןֿפישּפעלש יד ןוֿפ רעכייב יד ןיא
 טבעלעג טָאה סָאװ ,טייקכייר ךָאנ טשרָאד ןטימ ,סעיציבמַא עשיטסיאָאגע יד טימ
 / השורי עצנַאג יד ךיז טימ טכַארבעג ןסָאמ עשידיי יד ןבָאה ,ןטנַארגימיא לייט ַא ייב
 -ָאמ ןוא רעשיטע:ךיוה ַא ןוֿפ ללש ןצנַאג םעד ,רעֿפױלרָאֿפ עשיאיבנ ערעייז ןוֿפ
 -ער ןיא ןגָארטעגרעביא ןוא טשיוטעגרעביא סע ןבָאה ייז סָאװ ,ערעל רעשילַאר
 -ענָאיצולָאװער רעד .גנוֿפַאלקשרַאֿפ רעשיטסירַאצ רעד ןגעק ףמַאק ןרענָאיצולָאװ
 ןיא ,ָאד ןֿפַאשעג רעדנואו טָאה ,ןסַאמ עשידיי יד ןיא טבעל סָאװ ,טסייג רער
 סָאװ ,ןרוגיֿפ עשיטסילַאעדיא עכיוה ךיז ןוֿפ ןבעגעגסיױרַא ןבָאה ןסַאמ יד .עקירעמַא
 -ַאגרָא וצ ףיוא סערעירַאק ערעַײז ,ןטײקיאעֿפ ערעייז ,ןבעל רעייז קעוװַא ןביג
 ,עיצַאטַאולּפסקע ןוא גנוקירדרעטנוא ןגעק ףמַאק ןרַאֿפ ןסַאמ עשידיי יד ןריזינ

 -רָא-ןָאינוי טימ טריסערעטניא ךיז רע טָאה ,ןרָאװעג קנַארק זיא רע רעדייא
 עשידיי סָאװ ,ןעמעטסיס עשיטסילַאיצָאס ןוֿפ סעירָאעט עלַא יד טימ ,סעיצַאזינַאג
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 ןעגנוגעווַאב ןֿפַאשעג ןוא םייח רעטלַא רעד ןוֿפ טצנַאלֿפעגרעביא ןבָאה ןטסילַאעדיא

 ךיז טָאה רע .זיירק ַאזַא וצ טרעהעג טלעמונַא טָאה ןיילַא רע .עקירעמַא ןיא ָאד

 ןיהַא טַאהעג םיא טָאה שטיװָאמיײכ סָאװ ,זיירק ןשיטסילַאיצָאס ַא ןָא ןסָאלשעגנָא

 ןעלקיטיַא ןביירש רע געלֿפ ,לוקסייַאה ןיא ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו .טריֿפעגנײרַא

 טגעלֿפ ,עינַאּפמַאק-לַאװ ַא ןוֿפ טייצ רעד ןיא ,לָאמ לייט ,לַאנרושז ַא ןרעייז רַאֿפ

 "עג טָאה ײטרַאּפ רעייז סָאװ ,עיצנַאטס ַא וצ ןעמוק וצ ןגעװַאב שטיווָאמייכ םיא

 טרָאד ןטלַאה ןוא ,טקירטסיד-ינעמעט ַא ןיא סַאג קע ןַא ףיוא ןענעֿפע וצ טגָאװ

 יעדער ַא

 "עט ןוֿפ ץרַאה עמַאס ןיא סָאװ ,ןשטיווָאמײכ טרעדנואווַאב קידנעטש טָאה רע

 טקוק רע .ףמַאק ןשיטסילַאיצָאס ןייז קיטומ ןָא ןײלַא רענייא רע טריֿפ ינעמ

 םיא טוט ינעמעט סָאװ ,ןעגנורעטש ענעדײשרַאֿפ יד ףיוא ,ּפעלק יד ףיוא טשינ

 "ןוא-טכַא רעד ףיוא קָאלב םעד ןוֿפ םיא ןגָאירַאֿפ וצ ידּכ ,ײצילָאּפ רעד ךרוד ןָא

 עינַאּפמַאק-לַאװ רעדעי וצ ןוא ,סיוא קיטומ טלַאה שטיווָאמיײכ .סָאג רעטסקיצרעֿפ

 סע טלעטש רע סָאװ ,ןטַאדידנַאק לטעצ םענעגייא ןייז טימ סױרַא רע טמוק

 רעבָא ,ןביוש יד סיוא םיא טקַאה ינעמעט .לבלעוועג ןייז ןוֿפ רעטצנעֿפ ןיא סױרַא

 ,טייהנגעלעג ַא רָאנ טָאה רע ןעוו ןוא -- ,עיציזָאּפ ןייז סיוא טלַאה שטיווָאמייכ

 ,"ןזדניל ּפָאט ַא רַאֿפ הרוכב יד טֿפױקרַאֿפ ריא; : ינעמעט ןגעק ןֿפָא רע טדער

 .קָאלב ןוֿפ ןדיי יד טימ ןהנעטנייא שטיזוָאמייכ טגעלֿפ ---

 עכעלטסירק יד וצ ןדנעוו וליֿפַא ךיז רע טגעלֿפ שילגנע ןטכעלש ןייז טימ

 ינעמעס וט סטוָאװ רוי יעווע וויג ויק :עשירייא יד ,רענעילַאטיא יד וצ ,םינכש |

 ,"ןערדלישט וט םירק-סייא דעב קיַאל ,ּפַאּפ-ילַאל ַא וי סוויג ינעמעט ,גניטַאנ רָאֿפ

 .ןהנעטנייא רע טגעלֿפ ---

 ךיז ןגעלֿפ סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ןוֿפ קָאלב םעד ףיוא עלַא

 טשינע :גנוטכַארַאֿפ טימ םיא ףיוא טקוקעג ןבָאה ןדיי ,ןשטיווָאמייכ סיוא ןכַאלסיױא

 .ןײרַא לוש ןיא טשינ רע טקעמש רוּפּכ-םוי םוא וליֿפַא ."יוג ןייק טשינ ,דיי ןייק

 - עמערַא יד טשינ ןעוו .?ןדיי ןטכעלש; ַא רַאֿפ ןטלַאהעג םיא ןבָאה ןטסירק יד

 יֹפָא ערעייז ןעגנערב סָאװ ,"ןרעמיצ עטרילבעמ, סצנַארק סעסימ ןוֿפ רעלטסניק

 ןיוש רע טלָאװ ,ןסערּפ ןוא ןקינייר םוצ ןשטיוָאמיײכ וצ רעדיילק ענעגָארטעג

 ,רעלטסניק עמערָא יד ,ייז .סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ןוֿפ קעװַא טזומעג גנַאל

 ַא רַאֿפ םיא ןעמ טלַאה טֿפַאשתונכש רעד ןיא .ןטנעילק עקיצנייא ענייז ןענייז

 .ךרודַא טייג רע ןעוו .םיא וצ ןירַא טשינ טקעמש רענייק ןוא -- ףָאש עצרַאװש

 ךָאנ םיא ןֿפרַאװ ןוא *טסילעשָאס; ךָאנ ךעלגניי עשירייא יד םיא ןֿפור ,סָאג יד

 ."רעכַאמ-לבָארט; ,"רעדניצרעטנוא; םיא ןֿפור עסיורג יד ; רענייטש

 רעדעי ייב סָאװ ץוחַא .ןדיי ייב םש ןטכעלש סעשטיווָאמיײכ סיוא טצונ ינעמעט

 םיא ייז טגָאלש ינעמעט סָאװ ,ןייצ רָאּפ ַא שטיווָאמיײכ טרילרַאֿפ עינַאּפמַאק-לַאװ

 עטקַאהעגרעטנוא טימ םורַא עינַאּפמַאק רעד ןוֿפ טייצ עצנַאג יד טייג רע ןוא ,סיוא

 לָאמ רָאּפ ַא טזָאלעג ינעמעט ןיוש םיא טָאה ,םינּפ ןטרישזַאדנַאברַאֿפ ַא ןוא ןגיוא

 -סױרַא סָאד יו ,טייקיניילק רעדעי רַאֿפ םיא וצ ךיז טעּפעשט ײצילָאּפ .ןריטסערַא

 -ץעזעג עכלעזַא ךָאנ ןוא ,לקעד ַא ןָא ריט רעד רַאֿפ לסעֿפ-טסימ סָאד ןלעטש

 ַא טכירעג םענעֿפָא ןיא ןטלַאהעג ןיֹוש טָאה גרעבנירג שזדָאשזד .ןעגנוצעלרַאֿפ

 ַאזַא רַאֿפ םיא רַאֿפ טכַארבעג םיא טָאה ןעמ ןעוו ,ןשטיווָאמייכ ןגעוו ?שטיּפס,

 טשינ ןוא דיי ןייֵק טשינ זיא רענייא ַאזַא;? זַא ,קידנזייװנָא ,ץעזעג ןוֿפ גנוצעלרַאֿפ

 טָאה רע ןוא -- ,"הנומא ןגעק זיא ןוא טסילַאיצָאס ַא זיא רע לייוו ,טסירק ןייק
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 לייוו ,טקירטסיד ןוֿפ ןגָארטסױרַא רעסעב ךיז לָאז רֹע זַא ,ןֿפָא טנרָאװעג םיא
 .ןעמָאנ ןשידיי םעד דנַאש טגנערב רע

 ןגעק טסעטָארּפ ַא שטיווָאמיײיכ זיא ןײלַא ץנעטסיזקע ןייז טימ ןיוש רעבָא
 לקעּפ סָאד ןגָארטעג שטיווָאמיײכ טָאה טציא זיב .ינעמעט טיידַאב סע סָאװ ,ץלַא
 -רעֿפ-ןוא-טכַא רעד ןוֿפ ןסיוועג סָאד רַאֿפרעד רע זיא ןגיוא סעטיינ ןיא .ןיילַא
 -גריזילַארָאמעד יד קיטכיר ןצַאשוצּפָא יו סייוו ןײלַא שטיווָאמיײיכ .סַאג רעטסקיצ
  ןוא ,קרָאי-וינ ןוֿפ ןבעל ןשיטילָאּפ םעד ןיא טליּפש ינעמעט סָאװ ,עלָאר עקיד

 ,ןגָאװצסױרַא סָאד טומ םעד טָאה ןיילַא רע
 ןוא -- ,ןשטיווָאמיײכ רעדיוו טגָאלש ינעמעט יו טעז ןעטיינ ןעוו ,טציא ןוא

 -טניירֿפ ןייז ןעײנַאב וצ רע טמיטשַאב -- ,םיא רַאֿפ ןָא טשינ ךיז טמענ רענייק
 םיא ןָאק רע סָאװ טימ ןעז ןוא םיא וצ ןײגרעבירַא ,ןשטיווָאמייכ טימ טֿפַאש
 .ןייז קיֿפליהַאב

 ןגיובעגנייא קידנציז ,םינּפ םענעדנוברַאֿפ ַא טימ ןשטיווָאמיײיכ טניֿפעג רע
 ןדער טרעהעגֿפױא טשינ ןוא טיינעג טָאה רע ,ןישַאמ רעד רעביא טרעקיוהעגנייא
 : ךיז וצ ןדער ןייא ןיא ןטלַאהעג ןוא עצנָאװ יד ןטיבעג טָאה רע .ךיז וצ

 ןוא -- ןעייק וצ יורטש ייז טיג ינעמעט !ןסקָא עכלעזַא ,םירומח עכלעזַא;

 ."ןעיילק זיא סע זַא ,ןעניימ ייז
 וצ ןירַא טמוק ןעטיינ יו טעזרעד רע ןעוו ,סיוא רע טֿפור -- !טענ ,ָא --

 רָאּפ יד ןגײטשוצֿפױרַא סעילוק ענייז טימ ךיז קידנרעטַאמ ,טיירדעגנייא ,םיא
 .ןעז ךיז לָאז ןעמ ,ןעוועג טייצ גנַאל ןיוש ,טענ ,ָא -- .לבלעוועג ןוֿפ ךעלּפערט
 טשרע םיא טלָאװ רע ךיילג ,ןענעטיינ וצ רע טדער -- ? סיוא ךיז וטסטלַאהַאב ואוו
 ,ךעטש ענייז טּפעטש ןוא ןישַאמ רעד ייב רעטייוו טציז ןוא ,ןעזעג ןעוועג ןטכענ
 ? םירומח ערעדנַא יד יװ ינעמעט וצ ןעגנַאגעגרעביא ךיוא ןיוש טסיב ,זיא סָאװ --

 ? ןייא ךייא סע טלַאֿפ יוװ ? ךיא --
 וד זַא ,טניימעג בָאה ךיא ,טייצ עצנַאג יד ןעזעג טשינ ךיד טָאה ןעמ לייוו ---

 .ינעמעט בילוצ רימ וצ ךיז ןזייוװַאב וצ ארומ טסָאה
 סע סָאװ ,ךָאד טסייוו ריא -- ,ןרױלרַאֿפ ןעטיינ טלכיימש --- ,שטיווָאמייכ ---

 1? רימ טימ ןֿפָארטעג טָאה
 רע טבייה ָאד טשרע ןוא שטיווָאמיײכ טגָאז --- ,סייוו ךיא ,סייוו ךיא ,ָאי --

 םיא טֿפלעה ןוא לקנעב ַא ןענעטיינ רעטנוא טקור ןוא ןישַאמ רעד ןוֿפ ףיוא ךיז
 ךָאד זיא ןושל סָאד ?סָאװ זיא ,ןֿפָארטעג טָאה סע זַא ןוא -- .ךיז ןצעזקעוװַא
 טלעמונַא .ןדייר םוצ קסיּפ ַא ךָאנ ךָאד טסָאה וד ,ןעמונעגוצ ןרָאװעג טשינ ריד ייב
 טסָאה ,ןלַאװ יד ייב עדער ַא טימ ,עיצקעל ַא טימ ןֿפלעהסױרַא זדנוא וטסגעלֿפ
 וד סָאװרַאֿפ ,ןייא טשינ עז ךיא ,טנַאה ןיא ןעּפ ַא ןטלַאה טנָאקעג ךיוא לָאמַא
 -ָאמייכ טנָאמרעד -- ,ןייג ,םשה-ךורב ,ךָאד טסנָאק וד ,ןוט טשינ טנייה סע טטנָאק
 ינעמעט סָאװ ,ןעזעג טסָאה --- .טייהניואוועג רעטלַא תמחמ ןעמָאנ סטָאג שטיוו
 -סילַאטיּפַאק רעד ןוֿפ ןברק ַא ,רעטעברַא ןקנַארק ַא סױרַא טלעטש ינעמעט ? טוט
 ,עטָאלב ןוא יינש ןיא ,סַאג ןטימ ןֿפױא ,גנונעדרָא רעשיט

 "סיוא ךייא ןעמוקעג ןיב ךיא ,ןעטיינ טרעֿפטנע -- ,ןעזעג בָאה ךיא ,ָאי --
 טימ ןבָאה ייז סָאװ ,רעטצנעֿפ ןכרוד ןעזעג בָאה ךיא .עיטַאּפמיס ןיימ ןקירד
 ,ןוטעג ךייא

 ףרַאדַאב ךיא -- .ךעלזייב שטיווָאמיײכ טגָאז --- !ריד קנַאד םענייש ַא --
 ?ָאה ,ןעזעג וטסָאה רעטצנעֿפ ןוֿפ .ףליה ןייד ףרַאדַאב ךיא ,עיטַאּפמיס ןייד טשיג
 -מעק יד ןוֿפ ןעייר יד ןיא ,סַאג רעד ףיוא ןענוֿפעג טשינ ךיז וטסָאה סָאװרַאֿפ
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 -ולָאװער עשיסור יד ןוֿפ קורדסיוא ןַא טימ שטיוװָאמייכ ךיז טצונַאב ? עקידנעֿפ
 ,גנולוש רערענָאיצולָאװער ןייז ןוֿפ געט יד ,1905 ןוֿפ געט ערענָאיצ

 טלכיימש --- ! עקידנֿפמעק יד ןוֿפ ןעייר יד ןיא ,סַאג רעד ףיוא ךיא --
 .ןעטייג

 טסנָאק וד זַא ,ךָאד עז ךיא ,ריד טימ השעמ יד זיא סָאװ .וד ,ָאי ,ָאי ---
 יד ןיא ןיירָא| טשינ וטסטערט סָאװרַאֿפ זיא -- ,ךיוא וטסנָאק ןדייר ןוא ,ןייג |

 ? ןעייר
 : ?ןעייר יד ןיא ןוט ךיא לעװ סָאװ --

 . .רובידה-חוּכ ַא טסָאה ,ןזעלַאב טסיב ,טעדליבעג טסיב וד .וטסלָאז ןדייר -- = |
 ַא ףיוא ןטערטסױרַא טשינ וטסנָאק סָאװרַאֿפ ,זדנוא רַאֿפ טדערעג טלמונַא טסָאה
 יד ןענרעל ןוא ןרעלקֿפױא ,םלוע םעד ןלייצרעד ןוא טנייה גנולמַאזרַאֿפנסַאמ
 ןוא ייז רַאֿפ טוג זיא סע סָאװ ,ןשטנעמ תרוצב תומהב יד ,ןעלזייא יד ,םירומח
 ?ייז רַאֿפ טכעלש זיא סע סָאװ

 ,טנייה טשינ ,ןעוועג זיא לָאמַא ? גניטימנסַאמ ַא ףיוא ךיא --
 ?טנייה טשינ סָאװרַאֿפ --
 ,טניימ ריא ןוא ? דנַאטשוצ ןיימ ןיא גנולמַאזרַאֿפ ַא רַאֿפ ןדייר ךיא ןָאק יו ---

 ,טסנױע ןלוֿפ ןיא ןעטיינ טגערֿפ -- ? ןרעהסיוא ןלעוװ ךימ ןלעװ יז זַא
 ןיד זיא טע ?טעבנגַאב ןעמעוו טסָאה וד ,סָאװ ?טשינ ןעד סָאװרַאֿפ ---

 ,גנונעדרָא רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןוֿפ ןברק ַא טסיב וד ? דלוש
 טָאה סָאװ -- .ןעטיינ ךיז טרעדנואוו --- ? גנונעדרָא רעשיטסילַאטיּפַאק --

 !גנונעדרָא רעשיטסילַאטיּפַאק רעד טימ ןוט וצ טייהקנַארק ןיימ
 -עדרָא עשיטסילַאטיּפַאק יד קידלוש זיא ץלַא ןיא .ןוט וצ טָאה יז ,ָאי --

 עלַא רַאֿפ .רעזייח-טנעמענעט עטלוֿפרַאֿפ ןיא רעטעברַא םעד טלַאה עכלעוו ,גנונ
 ןוא גנונעדרָא עשיטסילַאטיּפַאק יד קידלוש זיא סעימעדיּפע עלַא רַאֿפ ,תוֿפגמ
 .ינעמעט -- רעצישַאב ריא

 סָאװ ,רימ טגָאז רעבָא -- .ןייא ןעטיינ םיא טליטש --- ,שטיװָאמייכ ,טיַארלָא --
 ?ןֿפלעה וצ ךייא ןוט ךיא ןָאק

 ףיוא לָאה ַא ןיא םורָאֿפ ַא רימ ןבָאה גָאטנוז םעד .ןגָאז ריד לעװ ךיא --
 סיוא עקַאט זדנוא ןלעֿפ סע .עקידנדייר-שילגנע רַאֿפ וינעוע רעטשרע רעד
 ןיהַא ךיד לעוו ךיא .גונעג רימ ןבָאה שידיי ןיא רענדער .שילגנע ןיא רענדער
 .רעריֿפ ערעזדנוא רַאֿפ ןלעטשרָאֿפ ךיד לעװ ךיא .גנולמַאזרַאֿפ רעד ףיוא ,ןריֿפ
 ,ןוַאטיןוָאד ןוֿפ רעריֿפ ערעזדנוא ןוֿפ רָאּפ ַא ןייז טרָאד ןלעוו סע

 ןעטיינ טגערֿפ -- ?ןרעהסיוא ןלעװ ךימ ןלעװ ייז זַא ,טניימ ריא ןוא --

 ,לָאמַא ךָאנ
 ? טשינ סָאװרַאֿפ --
 ?ןיב ךיא יוװ ױזַא ,ןיימ ךיא --
 ,הברדַא ? טשינ סָאװרַאֿפ ---

 בייוו ןייז ןוא ףלָאװ-השמ ,ןֿפלָאװ-השמ וצ ירֿפ שטיווָאמיײיכ ךיז טעדלעמ גָאטנוז
 .ןענעטיינ טימ ןוט וצ רע טָאה סָאװ ,ךיז ןרעדנואוו ,ןגיוא עסיורג ןכַאמ הרובד
 | ,לוטש-ןדילַאװניא םעד ןיא קעװַא םיא טריֿפ שטיווָאמייכ יוװ ןעעז ייז

 .רעדנואוו טימ ףלָאװ-השמ טגערֿפ --- ? ןיהואוו ---
 ,וט ךיא סָאװ סייוו ךיא ,ןסקַאװעגסיוא ןיוש ןיב ךיא ,עטַאט --

272 



 ; בייוו ןייז טקיאורַאב ףלָאװ-השמ
 ,ןוט סעּפע ןביײהנָא רע לָאז ,ױזַא רעטעב --
 סע ליוו רע יצ ,ןעטיינ טרעװ ,לַאז ןטרעכיורעגנָא םעד ןיא ,םלוע םעד רַאֿפ

 ,לוטש-ןדילַאװניא םעד ןיא קידנציז ,טלעטשעגרָאֿפ ,טשינ סע ליוו רע יצ ,ָאי
 ,גונעג ןיוש זיא ןילַא סָאד ."םעטסיס רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןוֿפ ןברק ַאק יו
 ַא ,טײקמַאזקרעמֿפױא עקיריגײנ עצנַאג ןייז םיא וצ ןדנעוװ לָאז םלוע רעד זַא
 סָאװ ,םלוע-רעטעברַא םעד ןוֿפ ןגעקטנַא םיא ךיז טגָארט עיטַאּפמיס ןוֿפ עילַאװכ
 -וק וצ םיא טיג ,שינרעטיצ ןייז ןייא טליטש ,שימייה ןליֿפ ךיז םיא טכַאמ סע
 רעטניה ,ץוש ןוֿפ לָאבמיס ַא יװ ,ןשטיוװָאמײכ טימ ,לוטש ןיא קידנציז .שזַאר
 ; ןדייר ןָא ןעטיינ טבייה ,םיא

 .טכער יד טרעדלישעג ךעלֿפעױט ױזַא טשינ טָאה רענייק זַא ,ביולג ךיא;
 ענייז ןיא טשינ אקווד ןוא --- ,סקרַאמ לרַאק יו סַאלק-רעטעברַא םעד ןוֿפ טיײקיזָאל
 ,םעטסיס רעשיטסילַאיצָאס ןייז ןוֿפ ןסיזעט עטעדנירגַאב-טוג ,עגנַאל

 םעד רעביא טיג סָאװ ,גנורעדליש עכעלשטנעמ עניילק עטושּפ ַא זיא סע;
 ייטש ךיא ןעוו .ןבעל רימ רעכלעוו רעטנוא ,םעטסיס רעד ןוֿפ םזיגַארט ןצנַאג
 --- ,לַאטיּפָאק' ךוב ןייז ןיא סקרַאמ לרַאק טגָאז -- ,רעטעברַא ןַא ןוֿפ רבק םייב
 -נַאג רעד טימ ןשטנעמ ןייק טשינ ןעמ טבָארגַאב ָאד זַא ,ליֿפעג סָאד ךיא בָאה'
 רָאנ ,ךיז טימ רָאֿפ טלעטש שטנעמ רעד סָאװ ,טייקיטכיוװ ןוא טייקידריוו רעצ
 ױזַא ןוא ליֿפ ױזַא טרעצרַאֿפ טייצ-סנבעל ריא ךרוד טָאה סָאװ ,עכלעזַא היח ַא
 -רעד ןבעגעגקעוװַא ןוא ,ןגָאטימ ןוא סנסײבנָא ,ןסנירג ןוא שיײלֿפ ןוא טיורב ליֿפ
 ?שיגרענע-טעברַא ליֿפ ױזַא ןוא ליֿפ יוזַא רַאֿפ

 -רעטעברַא םעד ןוֿפ עגַאל עשיגַארט עצנַאג יד גנורעדליש רעד ןיא עז ךיא;
 רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןיא ןרױלרַאֿפ טָאה שטנעמ רעקידנטעברַא רעד ,סַאלק
 -טָאג יד ,טייקכעלרירַאבמוא יד ,טייקילייה יד ,עדרעוו עכעלשטנעמ יד גנונעדרָא
 -רַאֿפ ןוא ,ךיז טימ טריזילָאבמיס דיזי רעכעלשטנעמ רעדעי סָאװ ,טייקירעהעגוצ
 -עג קידנרעוו ,עיצקודָארּפ ןוא גנורעצרַאֿפ ןוֿפ טנעמורטסניא ןַא ןיא ךיז טלדנַאװ
 -ייא םעד טימ רָאנ םעטסיס רעשיטסילַאטיּפַאק רעד רעטנוא ןטסָאמעג ןוא טצַאש
 ! רע טריצודָארּפ ליֿפיװ ןוא רע טרעצרַאֿפ ליֿפװ : ירעטירק םענ

 וצ רָאנ טשינ זיא סַאלק-רעטעברַא ןוֿפ בוח רעטשרע רעד זַא ,ךיז טכַאד רימ;
 ןוא ןהעש עצרוק רַאֿפ ,טסייה סָאד ,ןעגנוגנידַאב-טעברַא ערעסעב רַאֿפ ןֿפמעק
 ףיוא טגיל בוח רערעסערג ַא .ךיז ןוֿפ ךיז טײטשרַאֿפ סָאד --- ,תוריכש ערעסעב
 -ָאקע סרעטעברַא םעד ןוֿפ גנורעסעברַאֿפ רעד רַאֿפ ןֿפמעק רַימ תעשב ,זדנוא
 טשינ זיא סָאד זַא ,גיוא ןוֿפ עגר ןייק ףיוא ןזָאלוצסױרַא טשינ ,עגַאל רעשימָאנ
 .קעווצ םוצ לטימ ַא רָאנ זיא סָאד -- ,רקיע רעד

 -- זיא ,ךַאזרעטעברַא רעד ןוֿפ רקיע עמַאס רעד זיא סָאװ ,קעווצ רעד;
 / -ַאב ןייז ןֿפמעקסיוא ,עדרעוו עכעלשטנעמ יד רעטעברַא םעד רַאֿפ ןעניוועגקירוצ
 זיולב ןייז ןרעהֿפױא זומ רעטעברַא רעד .טֿפַאשלעזעג רעד ןיא טרָא ןטקיטכער
 -שטנעמ ַא ,לּכ םדוק ,זיא רע תמחמ ,טרעצרַאֿפ ןוא טריצודָארּפ סָאװ ,ןישַאמ ַא
 ,טייקכעלרירַאבמוא טימ ,טייקילייה רעזעירעטסימ טימ ןעקנָאשַאב ,דיחַי רעכעל
 רעד זיא סע ןוא -- טייהשטנעמ רעד ןוֿפ החּפשמ רעד וצ טרעהעג דיחי רעדעי
 סָאװ ,ץנעטסיזקע רעקידרעוװ ַא טימ דיחי םעד ןגרָאזַאב וצ ללּכ ןדעי ןוֿפ בוח
 ,טֿפַאשלעזעג רעד ןיא גנולעטש ןייז ןוֿפ טייקטלייוורעדסיוא רעד רַאֿפ ךיז טסַאּפ

 טייקטלייורעדסיוא רעכעלשטנעמ רַאֿפ ,עדרעוו רעכעלשטנעמ רַאֿפ ףמַאק רעד;
 רָאנ טשינ זיא שטנעמ רעד .ךַאז-רעטעברַא רעד ןוֿפ ליצ-טּפיוה רעד ןרעוו זומ
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 ןוא --- ,ןריצודָארֿפ וצ זיא ןבעל ןיא עיסימ-טּפיױה ןייז סָאװ ,שינעֿפעשַאב ַא

 יד טשינ טקעד סעצָארּפ-ריצודָארּפ ןייז רעדָא ,טשינ רע טריצודָארּפ רעמָאט

 עקיצונמוא ןַא יװ ןרעוװ ןֿפרָאװעגסױרַא רע לָאז ,גנורעצרַאֿפ ןייז ןוֿפ ןטסָאק

 | ,עטַאמש
 ךרוד ןבעל ןוֿפ ןבָאה וצ האנה ,ןבעל וצ ןרָאװעג ןֿפַאשַאב זיא שטנעמ רעד;

 רעד וצ ,רעֿפעשַאב ןייז וצ ןגעוו ןכוז וצ ,ןעקנעד וצ ,גנולײװרַאֿפ ןוא ליּפש

 -סיזקע רעשיזיֿפ ןייז רַאֿפ ךַאז"זומ ַא זיא טעברַא טנשטנעמ םעד ,טייקכעלטעג

 -"קַאמ םעד ןעגנערב וצ ןרעװ טלייטעגנייא טעברַא יד זומ רַאֿפרעד ןוא ,ץנעט

 ערעזדנוא ןיא גנורעסעטסיוא עדעי ךיוא ףרַאד רַאֿפרעד .ללּכ ןרַאֿפ ןצונ םומיס

 ,םידיחי ןוֿפ גנוריטיֿפָארּפ רעד רַאֿפ טשינ ןרעוו טצונעגסיוא ןדָאטעמ-ריצודָארּפ

 | ' ,ללּכ ןצנַאג םעד ןוֿפ הבוט רעד רַאֿפ רָאנ

 זיא סָאװ ,דלַאװ ןיא היח עקידנבעל-רעדנוזַאב ןייק טשינ זיא שטנעמ רעד;

 רעד .תויח ערעדנַא ןוֿפ ץנעטסיזקע ריא ןֿפמעקוצסיוא רוטַאנ רעד ןוֿפ ןֿפרָאװעג

 טשינ רע ןָאק םיא ןָא סָאװ ,ויטקעלָאק ןוֿפ םעטסיס רעד וצ טרעהעג שטנעמ

 וצ ןוא וויטקעלָאק ןיא ןבעל וצ ןרָאװעג ןֿפַאשַאב טָאג ןוֿפ זיא רע .ןריטסיזקע

 ןגרָאז זומ ללּכ רעד ןעניד םיא ךיוא זומ ללּכ רעד רעבָא .ללּכ םעד ןעניד

 "טימ-החּפשמ ַא זיא שטנעמ רעדעי לייוו ,ןטיונ ענייז עלַא רַאֿפ ,ןייזליואוו ןייז רַאֿפ

 קעװצ-טּפיוה רעד ,גנוניימ ןיימ ךָאנ ,זיא סָאד .טייהשטנעמ רעצנַאג רעד ןוֿפ דילג

 -ער לָאז סָאװ, םעטסיס ַא רַאֿפ ןֿפמעק ןזומ רימ ןוא ךַאז-רעטעברַא רעזדנוא ןוֿפ

 .לַאעדיא ןכעלשטנעמ םעד ךיז ןיא ןריזילַא

 ,רעטסייג עסיורג עקילייה עלַא ןוֿפ ןגיוא יד רַאֿפ ןענַאטשעג זיא לַאעדיא רעד;

 ןוא רעריֿפ עזעיגילער ערעזדנוא עלַא .ןבעגעגסױרַא טָאה טייהשטנעמ יד סָאװ

 .לַאעדיא םעד טקידערּפעג ןבָאה רעדנירגַאב
 "קורטס רעלַאיצָאס רעד ןיא טנעמַאדנוֿפ םעד רַאֿפ טכַאמעג םיא טָאה השמ,

 ַא יו טלעטשעגסױודַא םיא ןבָאה םיאיבנ עשידיי יד .גנובעגצעזעג ןייז ןוֿפ רוט

 "ער וצ טלעוו רעד ןוֿפ ןוא ןדיי ןוֿפ טרעדָאֿפעג טָאג ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ןוא רעטסומ

 וצ ןעניד םעד ןיא רקיע רעד יוװ סָאד טכַארטַאב ןֹוא --- םעטסיס יד ןריזילַא

 ןיא ןייטשלקניוו ַא יװ טגײלעגקעװַא לַאעדיא םעד טָאה סוטסירק סוועי ,טָאג

 ,השרדגרַאב ןייז
 ,הנומא ןַא רָאנ ,םעטסיס עלַאיצָאס ןייק טשינ סָאד זיא ,טליוו ריא בוא,

 ענייז ןוא ןסוטסירק ןוֿפ ,םיאיבנ יד ןוֿפ ,ןהשמ ןוֿפ ןרָאװעג טעדנירגַאב זיא סָאװ

 רעזדנוא ןוֿפ ּפיצנירּפ רעטסקיליײה ןוא רעטשרע רעד ןרָאװעג זיא ןוא ,ןלָאטסָאּפַא

 ןוֿפ עיצַארַאלקעד רעזדנוא ןוא עיצוטיטסנָאק רעזדנוא ,גנובעגצעזעג רענעגייא

 ,הנומא יד םזילַאיצָאס זיא ,םזילַאיצָאס סָאד טֿפור ריא ןעוו .טײקיגנעהּפָאמוא

 ."ןבעגעג זדנוא טָאה -- רעטסייג עקילייה יד ךרוד --- טייקכעלטעג יד סָאװ

 יטַאלּפ רעד ףיוא רענדער יד ןשיװצ רעדנוזַאב ,עקינייא ןעוועג ןענייז סע

 טדערעג טָאה ןעטיינ תעשב ,ּפעק יד טימ טלקָאשעג שיטּפעקס ןבָאה סָאװ ,עמרָאֿפ
 ןֿפרָאװעג זיא סע ןוא ךיז ןעדוס ַא וליֿפַא טרעהעג ךיז טָאה סע .לוטש ןייז ןוֿפ

 לָאמ ליֿפ ױזַא ןענָאמרעד ןייז .?םזיכרַאנַאק טרָאװ סָאד לוק ןֿפױא ךיוה ןרָאװעג

 -סורַא רעריֿפ עסיוועג ייב טָאה סוזעי ןוא השמ ,הנומא ןוא טָאג עדער ןייז ןיא

 ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,רעבָא םלוע םעד רַאֿפ .טײקנדירֿפוצמוא סיורג ןֿפורעג

 ,רעטרעוו סנעטיינ ןענייז ,ןדיי ,רענעילַאטיא ,עשירייא ,טנגעג רעד ןוֿפ רעטעברַא

 טָאה רע תעשב ,לוטש ןייז וצ ןעוועג ןדנובעג זיא סָאװ ,לּפירק ַא ןוֿפ ןעמוקעג

 יז סָאװ ,םזילַאיצָאס ןוֿפ גנוטכײלַאב עיינ יד .גנושירֿפרעד ַא ןעוועג ,טדערעג

204 



 ןוא ,עדרעװ רעכעלשטנעמ ןוֿפ עיצַאריּפסניא רעד ךרוד עקַאט ןעמוקַאב ןבָאה
 ןוא רעשידיי רעד וצ לַאעדיא ןשיטסילַאיצַאס םעד ןעגנערבקירוצ ןייז אקווד

 ךָאד ןבָאה ,טדמערֿפרַאֿפ שטָאכ ,רערעהוצ בור'ס סָאװ ,תונומא רעכעלטסירק
 רעד וצ גנוגיינ עֿפיט ַא ,טייקירעהעגוצ ןוא גנואיצרעד רעייז תמחמ ,טליֿפעג
 ןענעטיינ טָאה ןעמ ןוא -- ,םערוטש ןקידלַאװעג ַא ןֿפורעגסױרַא טָאה ,הנומא
 רעד ףיוא םיא וצ טלייאעג טָאה םלוע רעד .עיצַאװָא רעסיורג ַא טימ ןעקנָאשַאב
 .ייז וצ ןדער לָאמ ַא ךָאנ ןעמוק םיא ןטעבעג ןוא טרילוטַארג םיא ,עמרָאֿפטַאלּפ

 ,ענימ עטוג ַא ןכַאמ וצ רעריֿפ יד ןשיווצ רעקיטּפעקס יד וליֿפַא טכַארבעג טָאה סָאד
 -ַארג ןבָאה ,רענדער םעד ןעגנערב רַאֿפ ןשטיוװָאמיײכ טקנַאדַאב ןבָאה ייז ןוא --
 ,גָאטנוז ןטייווצ םעד רעדיוו ןעמוק םיא ןטעבעג ןוא ןענעטיינ טרילוט

 רע סָאװ ,תורישע קיטסייג ַא ךיילג ,ליֿפעג סָאד טַאהעג טָאה ןיילַא ןעטיינ
 ןיא רעדיוו טצעזַאב ךיז ןוא םיא וצ ןעמוקעגקירוצ זיא ,ןרױלרַאֿפ טַאהעג טָאה

 .ץרַאה ןייז

 ןיא ןטלַאהעג רע טָאה -- ,"ןייז ךעלצינ ןָאק ךיא ,ןדער ןָאק ךיא !טָאג ,ָא;
 -עגמיײהַא םיא טָאה שטיווָאמיײכ סָאװ ,טייצ עצנַאג יד ךיז רַאֿפ ןרזחרעביא ןייא
 .טריֿפ

 פ

 עדער ןייז סָאװ ,םענֿפױא םעד ןוֿפ ןרָאװעג טרוּכישרַאֿפ יו ױזַא זיא ןעטיינ

 .םורָאֿפ ןשיטסילַאיצָאט םעד ייב ןעמוקַאב טָאה

 ,עיצקעל רעקידגָאטנוז רעד רַאֿפ ךָאװ עצנַאג ַא טײרבעגרַאֿפ ךיז טָאה רע
 -ַאב וליֿפַא טָאה רע .םיא רַאֿפ טרישזנַארַא טָאה שטנערב-טקירטסיד רעד סָאװ
 ,עימָאנָאקע רעשיטילָאּפ רעביא עיצקעל ַא רענייז רַאֿפ רַארָאנָאה םעניילק ַא ןעמוק
 "וצ ךיז טָאה רע רָאנ ,ןינע םעד ןיא טסואוועג סָאװ קינייװ טָאה ןיילא רע סָאװ

 ,לַאירעטַאמ םעד טוג טשרעהַאב ןוא רערעהוצ ענייז רַאֿפ טיירגעג

 ענעדײשרַאֿפ וצ טּפעלשעג םיא טָאה ןעמ ;טצונעגסיוא םיא טָאה ײטרַאּפ יד
 ןייז זַא ,ןסיו טלָאװעג טשינ רעדָא ,טסואוועג טשינ טָאה רע .ןעגנולמַאזרַאֿפ

 סָאװ ,סָאד .סעדער ענייז ןוֿפ גלָאֿפרעד םעד ןיא ןֿפלָאהעגוצ טָאה בצמ רעשיזיֿפ

 ,םלוע ןטלמַאזרַאֿפ ַא רַאֿפ טדער ,לוטש-ןדילַאוװניא ןַא ןיא קידנציז ,לּפירק ַא
 ןייז טײרּפשרַאֿפ ךיז טָאה דלַאב .אֿפוג עדער יד יוװ עיצקַארטַא רעמ ןעוועג זיא
 ןָאק סָאװ ,ןַאמרעגנוי רעטלּפיוקרַאֿפ ַא זַא ,ןזיירק עלַאקידַאר יד רעביא םש
 טלַאה ןוא לוטש-ןדילַאװניא ןַא ןיא טציז ,סיֿפ יד ןוא טנעה יד ןגעווַאב טשינ

 -ָאקע רעשיטילָאּפ רעביא ,ןסקרַאמ לרַאק רעביא ,םזילַאיצָאס רעביא גָארטרָאֿפ ַא
 ,טײקמירַאװ ַאזַא טימ ,ךַארּפש רעטושפ ַאזַא ןיא סע טרעלקרעד רע ןוא ,עימָאנ
 םעד טימ םלוע םעד ןָא טקעטש רע זַא ,עיצידורע סיורג ייֿברעד קידנזייוסױרַא
 רענעמ :טײקטלּפירקרַאֿפ ןייז ןעעז ייז ןעוו ,ןענייוו רעבייוו .םזַאיזוטנע ןטסכעה
 ערעדנַא יד יוװ ןֿפוא רעדנַא ןַא רָאג ףיוא טדער רע םירָאװ ,טרעטסיײגַאב ןרעוו
 .סעשטנערב ערעדנַא ייב ןדער וצ ןעגנודַאלנייא ןעמוקַאב טָאה רע .סרענדער

 ַא יו טריֿפעגמורַא םיא טָאה ןעמ .ןוֿפרעד ןצונ טכַאמעג טָאה ײטרַאּפ יד
 םיא לָאז ןעמ זַא ,ןעוועג גונעג זיא סע .,שינעעזרַאֿפ-קריצ ַא יו ,דניק-רעדנואוו

 לָאז םלוע רעד זַא ,עמרָאֿפטַאלּפ רעד ףיוא לוטש'ןדילַאװניא ןיא ןריֿפֿפױרַא
 לָאז ןעמ זַא ,ןעזעג טָאה שטיווָאמיײכ .ןטנעמסידָאלּפַא טימ לָאז םעד ןכליהרַאֿפ
 ,רעלָאד עגרַאק רָאּפ ַא ןלָאצַאב טירטֿפױא ןדעי רַאֿפ םיא
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 ,ףמואירט ןייז ףיוא גנושַארעביא ןוֿפ ךיז וצ ןעמוק טנָאקעג טשינ טָאה ןעטיינ
 ,ןֿפלָאהעגוצ ךָאנ טָאה וצרעד .ןבעל ןייז ןוֿפ ליצ םעד םעד ןיא ןעזרעד טָאה רע
 רעייטשוצ ןעגנערב וצ תלוכיב ןעוועג ןבעל ןייז ןיא לָאמ ןטשרע םוצ זיא רע סָאװ
 .רע זַא ,ליֿפעג ןקידנקירד םעד ןוֿפ ײרֿפ טליֿפרעד ךיז טָאה רֶע .ןירַא בוטש ןיא
 ,טיזַארַאּפ ַא זיא

 רעביא טכַאװעג ןבָאה סָאװ ,םיכאלמ עטוג טַאהעג קידנעטש טָאה ןעטיינ
 טָאה שטיװָאנַאזַאכ ר"ד .שטיװָאנַאזַאכ ר"ד-ןעוועג רעדיוװ סע זיא לָאמ סָאד .םיא
 ןעוועג םיא טלָאװ רע יו ױזַא ןבעל סנעטיינ רַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ ןטלַאהעג ךיז
 ,םייה ןיימ זיא טלעוו יד; .דניר ןייק ,דניק ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע .ןריובעג
 -רַאֿפ עשיטסיכרַאנַא ףיוא ןגָאז רע טגעלֿפ -- ,"רעדורב ןיימ -- שטנעמ רעד
 רעצנַאג ןייז טימ שטיוָאנַאזַאכ ר"ד טָאה רעבָא ןתמא רעד ןיא ;ןעגנולמַאז
 ,םייה רעכעלנעורעפ ַא ןיא ,םייה ַא ןיא ךיז טקיטיונעג ,טייקשימעהָאב

 יד סָאװ ,רוחב םעד ןבעל םוצ ןעגנערבוצקירוצ ןעגנולעג םיא זיא סע טניז
 טעבעגסיוא ךיז רוחב רעד טָאה ,ןבעגעגֿפױא טַאהעג ןיוש םיא ןבָאה םיריוטקָאד
 . ןוא ןסיוו ןייז ןָא .שטנעמ-רקֿפה םעד ןוֿפ ץרַאה ןטריֿפָארטַא םעד ןיא טסענ ַא
 ןכעלנעזרעּפ ַא ןוֿפ טרָא סָאד םיא ייב ןעמענרַאֿפ ןביוהעגנָא ןעטיינ טָאה ןליוו
 ,דניק ןגייא ןַא ןוֿפ ,רעדורב ַא ןוֿפ ,טלעוו רעד ןיא לקניוו ןגייא ןַא ןוֿפ ,ןבעל

 ןיא םיא ןטלַאהוצסױא ףיױא טלעג עקיטיונ סָאד ןֿפַאש וצ ןעזעג טָאה רע
 גניווריוא .םורד ןקינוז םעד ןיא טייצ רָאי ַא םיא ןטלַאה וצ ךָאנרעד ,לָאטיּפש
 טגרָאזעג ךיוא טָאה שטיוװָאנַאזַאכ ר"ד .תואצוה יד וצ קלח ןייז ןגָארטעגיײב טָאה
 ןיא ןענעטיינ ןטלַאהוצסיוא ףיוא דנָאֿפ ַא ףליהטימ סגניווריוא טימ ןֿפַאש וצ
 ,טײרבעגרָאֿפ ,טריזינַאגרָא ןעוועג ןיוש זיא ץלַא .טייצ רָאי ַא רַאֿפ ַאינמולָאק
 עקַאט ןיוש טָאה רע סָאװ ,ַאיבמולָאק ןיא ןרידוטש ןבייהנָא רעטייוו לָאז ןעטיינ זַא
 ןַאלּפ םעד טרעטשעצ גנילצולּפ טָאה גניווריוא ןעוו ,ןביוהעגנָא

 -ַאֿפ יד ,ןכָאװ רַאּפ ַא ןײגכרודַא ןלעװ סע זַא ,טניימעג טָאה רָאטקָאד רעד
 -עגנירַא טָאה גניווריוא סָאװ ,רעדורֿפױא םעד ןוֿפ ןקיאורַאב ךיז טעװ עילימ
 גנושַארעביא ןייז .טעברַא-רידוטש ןייז ןעמענֿפױא רעדיוװ טעװ ןעטיינ ןוא ,טכַארב
 ןבעגעגֿפױא טָאה ןעטיינ זַא ,ןרָאװעג ריואוועג זיא רע ןעװ ,סיורג ןעוועג זיא
 ,רענדער רעשיטסילַאיצָאס ַא ןרָאװעג זיא ןוא ןרידוטש סָאד

 רעד רַאֿפ רעיירש ַא ,ןרעו וטסליוװ סָאװ ? ןרָאװעג עגושמ טסיב ,סָאװ --
 ןייד ןייז טעוװ סָאד ! ןבעל ןייד ןוֿפ ליצ רעד זיא סָאד ?ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס

 שטיװָאנַאזַאפ ר"ד טָאה -- ?ייז ייב ןטלַאהנָא סע טעװ גנַאל יװ ?ערעירַאק
 ןעד וטסעז --- .ןוז ןייז ףיוא ךיז טרעזייב רעטָאֿפ ַא יו ,םיא ףיוא טרעזייבעג ךיז
 ידַּכ ,טיײהקנַארק ןייד סיוא ןצונ ייז ? ייז רַאֿפ עיצקַארטַא ןַא טסיב וד זַא ,טשינ
 ןייד טשינ ןסַאמ יד ןבעג טסלָאז וד זַא ,ליוו ךיא .םלוע םעד םעד טימ ןעיצוצוצ
 . טסֿפרַאדַאב ,ןטײרברָאֿפ ךיז וטסֿפרַאדַאב םעד וצ .תולעמ ענייד רָאנ ,רעלעֿפ
 ,ןבעל ןיא ןרעוו סעּפע טסֿפרַאדַאב ,ןרידוטש

 טָאה רָאטקָאד רעד .ןּפיל יד ןסיברַאֿפ טָאה רע .ליטש ןגיוושעג טָאה ןעטיינ
 טלָאװעג טשינ רָאנ ,טקרעמַאב טַאהעג טָאה ,ןעטיינ ,רע סָאװ ,סָאד טגָאזעגסױרַא
 טָאה רע :ןעמענרַאֿפ ץלַא טנָאקעג רע טָאה רָאטקָאד םעד ןוֿפ .ןוֿפרעד ןטכַארט
 רַאֿפ ןטלַאהעג םיא טָאה רע זַא ,ןדנוברַאֿפ םיטניא ױזַא םיא טימ טליֿפעג ךיז
 ,טגָאזעג ןעוועג םיא סָאד טלָאװ רעטָאֿפ ןייז יו ,םענעגייא ןַא
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 זיא סָאװ -- ,ןביױהעגנָא רעדיוו רָאטקָאד רעד טָאה -- טענ ,רימ גָאז --
 ?ןרידוטש סָאד ןבעגעגֿפױא טסָאה וד סָאװ ,הביס עתמא יד

 ןגירשעגסיוא ןעטיינ טָאה -- ?ןרידוטש ךיא לָאז ןובשח סנעמעוו ףיוא -- |
 ? טַאירַאטעלָארּפ ןוֿפ דניק ַא ןיב ךיא זַא ,ןרידוטש רימ וצ טמוק יו ---

 -- .טלכיימשעג רָאטקָאד רעד טָאה -- ,ןושל עקיטכיר סָאד זיא סָאד --
 ,טרידוטש ךיוא רימ ןבָאה ןגעװטסעדנוֿפ ,טַאירַאטעלָארּפ ןוֿפ דניק ַא ךיוא ןיב ךיא
 ,גנודליב ןעמוקַאב וצ ןעז ןֿפרַאדַאב טָאירַאטעלָארּפ םעד ןוֿפ רעדניק אקווד ,הברדַא
 ,טַאירַאטעלָארּפ ןוֿפ םיאנוש יד ןגעק ףמַאק ןיא גנודליב יד ןצונַאב וצ ידּכ

 זיא סע סָאװ ,ךָאד טסייוו ריא .ןרידוטש וצ טלעג ןייק טשינ ךָאד בָאה ךיא --
 : / ףעשעג

 טימ ןרָאװעג ףירט טשינ גניווריוא ךָאד זיא זדנוא ייב ? ןעשעג זיא סָאוװ ---
 .עסקיש ַא טימ טַאהעג הנותח טָאה רע סָאװ ,םעד

 ...עטַאט רעד רעבָא ,ןיינ --

 ,רעדיוו ןוא !וד טסיב וד ןוא עטַאט זיא עטַאט רעד ? ןטַאט ןטימ זיא סָאװ ---
 ? טציא וטסבעל ,וטסניימ ,טלעג סנעמעוו ףיוא

 טציא ;טציא זיב סרעטָאֿפ ןיימ ףיוא ? טלעג סנעמעוו ףיוא ,טסייה סָאװ ---
 ,וצ לסיבַא ןילַא ךיא ףלעה

 טשינ ךיד רעטָאֿפ ןייד טלָאװ ןטסנידרַאֿפ ענייז טימ .העוט ךיז טסיב --
 טלעג סגניווריוא זַא ,השקשינ .טשינ ךיוא ןיילַא ךיז וליֿפַא ,ןטלַאהסיוא טנָאקעג
 סע זיא ,םעד ץוחַא .דיד רַאֿפ ןייז רשּכ ךיוא סע געמ ,רעטומ ןייד רַאֿפ רשּכ זיא
 רַאֿפ טגרָאבעגסיױא ,דנָאֿפ ןוֿפ טלעג סָאד זיא סע ,טלעג סגניווריוא רָאנ טשינ
 -קירוצ ןצנַאגניא ןֿפרַאדַאב סע טסעװ ןיײלַא וד סָאװ ,עיצוטיטסניא ןַא ןוֿפ ריד
 ןבָאה ,וטסניימ ,ואוו ,עיסעֿפָארּפ ןייד ןוֿפ ןענידרַאֿפ ןבייהנָא טסעוו וד ןעוו ,ןלָאצ
 סָאװ ,ןעיושזרוב יד ןוֿפ ןובשח ןֿפיוא ךיוא ?ןרידוטש וצ טלעג ןעמונעג רימ
 ? טקיאורַאב ןיוש ןסיוועג ןייד זיא ,ונ ,טלָאצעגקירוצ ךָאנרעד סע טָאה ןעמ

 ,טכירעגֿפױא טימעג ןייז ,ןרָאװעג סיורג ןענייז ןגיוא סנעטייג

 ןטלַאהעגֿפױא רעטייוו טרעוו זיוה ןייז זַא ,ןרָאװעג ריואוועג זיא ףלָאװ-השמ
 ןרידוטש סנעטיינ ףיוא טלעג טיג רע זַא ,ףליה רעלעיצנַאניֿפ טגניווריוא טימ
 ןייז :רעמ ךָאנ ;שטיװָאנַאזַאכ ר"ד ןוֿפ גנולטימרַאֿפ רעד ךרוד ַאיבמולַאק ןיא
 -מורַא זיא ףלָאװ-השמ .ךָאװ עדעי טלעג עמוס ַא ןוז םעד ןוֿפ טמוקַאב בייוו ןגייא
 ןדייר טרעהעגֿפױא טָאה רע .ךיז ןיא ץלַא ןסיבעג טָאה ,טלֿפײװצרַאֿפ ןעגנַאגעג
 קירעיױרט םָאזנייא ןַא בוטש ןייז ןיא טבעלעג טָאה ,ןשטנעמ-בוטש ענייז וצ
 ,ךיז רַאֿפ ןבעל

 רעכעלרעטָאֿפ רעבלעז רעד טימ רעירֿפ יו ןעמונַאב ךיז רע טָאה ןענעטייג וצ
 וצ רעטָאֿפ ןייז ןוֿפ טײקטלַאק .ַא טליֿפעג טָאה ןעטיינ רעבָא ,טייקנבעגרעביא
 סנעטיינ ןגעוו ןלַאֿפ טזָאלעג טשינ טרָאװ ןייא ןייק טָאה רעטָאֿפ רעד שטָאכ ,םיא
 ,ןגניווריוא וצ גנואיצַאב רענעטיבעג

 ןגעוו ןֿפלָאװ-השמ טימ סעומש ַא ןריֿפרַאֿפ טוװאורּפעג טָאה שטיוװָאנַאזַאכ ר"ד
 : ןינע םעד

 2ֿלל



 רכששי יו טָארוקַא ןענייז גניווריוא ןוא טענ זַא ,ןטכַאד ךייא ךיז לָאז --
 זיא ןלובז ,טנרעלעג ןוא ןסעזעג זיא רכששי .רעדניק סוניבָא בקעי ,ןלובז ןוא
 ;ױזַא ךיז טריֿפ ןדיי ייב .רעדורב ןייז רַאֿפ טעברַאעג טָאה ןוא רחוס ַא ןעוועג
 .סיוא םיא טלַאה רעטייווצ רעד ,טנרעל רעדורב ןייא

 -ֿפױא ךיז לָאֹז רע ױזַא יו העד ןייק ןגָאז טשינ םענייק ךָאד ןָאק ךיא --
 .ןזניל ּפָאט ַא רַאֿפ טָאג ןייז ןֿפױקרַאֿפ ןָאק ,ליוו סע רעוװ .ןריֿפ

 ,רעטרעוו יד טימ םיא טניימעג טָאה רעטָאֿפ רעד זַא ,טסואוועג טָאה ןעטיינ !
 ןיא רעטָאֿפ םעד ךיז טמעשעג ,דרע רעד וצ ןגיוא יד טזָאלעגרעטנורַא טָאה רע
 .ןקוק וצ םינּפ
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 2 ײ ט ר ע ט ײ וװ צ

1 
 -עגסיױרַא טָאה רעדלעו רענַאקירֿפַא ערעטצניֿפ יד ןוֿפ שינעֿפיט רעד ןוֿפ

 טָאה סע ןכלעוו ןיא ,וויטָאמ ןקידֿפושיּכ ןַײז טיִמ טָאה סָאװ ,ןוגינ ַא ןעגנורד
 -שרַאֿפ ,רעצכעטיירק עטמסרַאֿפ ןוֿפ טָאמָארַא רעשיטָאקרַאנ רעד טרעהעג ךיז
 ,ןשטנעמ ןסייוו םעד טרוּכ

 ןטעהנַאמ לזניא ןֿפױא ןוגינ םעד טּפעלשרַאֿפ טָאה סע רעוו ,טשינ טסייוו רעגייק
 -רעגענ רעד טימ ןלַאקָאל-טכַאנ רעסיאול-טניעס .יד ןוֿפ ןעמוקעג רע זיא יצ ---

 רעמעלרַאה יד ןוֿפ טלַאשעגסױרַא טקעריד רע טָאה יצ ,םעלראה ןייק עילַאוװכ

 --- יקרָאי-וינ ןוֿפ ןסַאג יד ףיוא ןרָאװעג טריוויטלוק זיא ןוא רעזייה"עיצוטיטסָארּפ
 םוַאּפס ןלעוסקעס ןקידרקֿפה ןייז טימ וויטָאמ רענַאקירֿפַא רעד ,לַאֿפ ןדעי ןיא
 ,קרָאי-וינ ץנַאג טּפַאכעגמורַא ,תעגושמ-ץנַאט ןוֿפ עימעדיּפע ןַא יו ,טָאה

 -לטימ ןיא תעגושמ-ץנַאט ןוֿפ עימעדיּפע ַאזַא טשרעהעג לָאמ ַא ןיוש טָאה סע
 םייב קרָאי-ינ טּפַאכעגמויוַא טָאה סָאװ ,רעבָא עימעדיּפע-ץנַאט יד .רעטלַא
 ףיוא ,טנעמַאדנוֿפ ןשילַארָאמ םעד טלסיירטעצ טָאה ,תעגושמיזַאשזד ןוֿפ ךורבסיוא

 ןרענָאיצולָאװער ַא טכַארבעג ןוא ,טורעג טָאה ןבעל"-עילימַאֿפ סָאד ןכלעוו
 | ,ױרֿפ רעד ןוֿפ םענַאב ןשילַארָאמ םעד ןיא רעדורֿפױא

 רעד ןוֿפ דחּפ םעד רַאֿפ ץוש טכוז דלַאװ ןדליוו ,ןצרַאװש םעד ןיא עּפלַאמ יד
 טָאה וויטָאמיזַאשזד רעד .ןעמזַאּפס עלעוסקעס ןיא ,יז טלַאֿפַאב סָאװ ,טכַאנ

 ןבעגעג ןוא דלַאװ ןשינַאקירֿפַא ןיא טכַאנ רעד ןוֿפ דחּפ םעד ןגָארטעגרעבירַא
 םעד ךרוד טײקנרױלרַאֿפ-טסבלעז ןיא ,גנוסעגרַאֿפ-טסבלעז ןיא זיילסיוא ןַא םיא
 ןיא ןעגנורדעגניירַא זיא וויטָאמ רעד .ןצייר עלעוסקעס ןוֿפ זָאקרַאנ ןטכַאװעגֿפױא
 ןטלַאה סָאװ ,ןטקניטסניא עטסוויטימירּפ יד טקעװעגֿפױא ןוא ןשטנעמ ןסייוו םע'ד
 ןייז ןוֿפ ביילברעביא םעד ,השורי יז -- ,ןשטנעמ ןסייו םעד ןיא ףיוא ךיז
 ,עקירעמַא ץנַאג ןוֿפ ,ןטעהנַאמ ןוֿפ שטנעמ רעסייוו רעד .טײהנעגנַאגרַאֿפ רעצרַאװש
 -עגניײרַא זיא סָאװ ,דלַאװ ןוֿפ ףור םעד טױעֿפטנעעגּפָא טָאה עּפָארײא ץנַאג ןוֿפ
 -יא ךיז טָאה רע ןוא ,וויטָאמ-זַאשזד םעד טימ ןיירַא םישוח ענייז ןיא ןעגנורד
 וויטַאמ רעד סָאװ ,ןצייר עלעוסקעס עשיטַאמזַאּפס יד טלַאהקירוצ ןָא ןבעגעגרעב
 "רעד יד ןרָאװעג טמוטשרַאֿפ ןוא טקיטשרַאֿפ זיא סע .םיא ןיא טקעוװעג טָאה
 -נָאק רעטנוא טכַארבעג ,סהווַאּת ענעטלַאהעגנייא .תורוד ןוֿפ ןילּפיצסיד-גנואיצ
 ,החפשמח-תרהט רענעטלַאהעג-קיליײה ךרוד ,סעיצידַארט עזעיגילער ךרוד לָארט

 טָאה רענייא .טֿפַאשנעגנַאֿפעג דעקידתורוד:ליֿפ רעייז ןוֿפ ןכָארבעגסיױא ןבָאה
 טימ ןרָאװעג טצײלֿפרַאֿפ זיא קלָאי-וינ .ןרעדנַא ןרַאֿפ רעמ טמעשעג טשינ ךיז
 ענעעזעגנָא עטלַא .ןבולק-טכַאנ ןוא ןלַאקָאל-ץנַאט "קָאלק'ַא-וויַאֿפפ לובמ ַא
 עטלַא ןוא ,סרעטסיײמ-ץנַאט עגנוי ייב ןצנַאט טנרעלעג ךיז ןבָאה ןענָארטַאמ
 -נָאב טירטס-לָאװ ַא ןוֿפ --- ,טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ ןלייז ,ּפעק-עילימַאֿפ עסיל
 ,ןטלעטשעגנָא םעניילק ןוא טנעגַא-גנורעכיזרַאֿפ ,רערעל-לוש ןטצעל םוצ זיב ריק
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 -- ,ןבעל םייב סעילימַאֿפ ערעייז ןטלַאהרעד וצ ףיוא םיוק טנידרַאֿפ ןבָאה סָאװ
 ,סנירערעל-ץנַאט ערעייז רַאֿפ ןלעֿפטרָאּפ ערעייז ןיא ןקָאז ענעדייז ןגָארטעג ןבָאה
 ןצנַאט ךיז ןענרעל ֹוצ רענעמ עטלַא ןטָארעג ןבָאה ,ןבירשרַאֿפ ןבָאה םיריוטקָאד
 ךיז ןבָאה רעריֿפ-טֿפעשעג ןוא ןרָאטקעריד:-קנַאב ,קנערק עלַא וצ הלוגס ַא יו
 עסיורג יד ןוֿפ ?סיבַאל, יד ןיא .ןעגנוציז יד ייב ןסערדַא-ןָאֿפעלעט ןבעגעגרעביא
 ןוֿפ טכיל ןרעטנוא ,ןעלקניוו יד ןיא ןלוטש-רעטָאֿפ יד ףיוא ןענייז ןלעטָאה
 ןוטעגנָא טנַאגעלע ,טיילעגנוי עכיילב ןסעזעג ,ןלָאדנַארישז עקידנטכייל-ךייוו

 ---,"זיימ-לעטָאה; יד ,רעבייוו עכייר יד טרַאוװעגסיוא ןבָאה ןוא ,לגענ עטצוּפעג טימ
 ןיא .ןלעטָאה עסיורג יד ןוֿפ "טסעג,; עקידנעטש יד ,ןדיימ ענעסעזרַאֿפ ,תונמלַא
 שזדנוַאלא ,עקירעמַא ןיא ,ָאד ,"סָאלָאגישז; ןֿפורעג ייז ןעמ טָאה עּפָאריײא
 ,?סדרַאזיל

 -ערגַאב ,ץעזעג ַא יוװ ,זיא סָאװ ,לַאז-ץנַאט ַא ןבָאה טזומעג טָאה לעטָאה רעדעי
 רעטנוא ןשטעװקנעמַאזוצ ןענָאק ךיז ןלָאז ךעלרָאּפ יד ידּכ ,סיירג ןיא ןעוועג טצענ
 רענעמ ,בייל וצ בייל ,ּפָאק וצ ּפָאק טּפָארּפעגנָא ,טכיל ןטלּפענרַאֿפ ַא ןוֿפ ץוש םעד
 רעדוּפ ןטכידעג םעד טקייוועצ סייווש רעד .טשימעגסיוא טלַא ןוא גנוי ,ןעױרֿפ ןוא
 ןעמַאזוצ ךיז ןליונק ייז ןוא ,רעבייוו יד ןוֿפ רעמינּפ עטשטיינקעצ עטלַא יד ףיוא
 ,"גָאה ינָאב; רעדָא ,"רעב ילזירג; רעדָא ,"טָארט יקריוט; ןוֿפ וויטָאמ םוצ
 טקירדעגנעמַאזוצ ןוא טפינקעגנעמַאזוצ ,טָארט ןשימטיר ַא ןיא ךיז ןגעװַאב ייז ןוא
 ,עטציװשרוַאֿפ ןייא ןיא ןריויעגנעמַאזוצ ןרעוו סרעּפרעק ענלצנייא ,בייל טימ בייל
 ,ךיז ןגעװַאב ןייא ןיא טלַאה סָאװ ,עסַאמ-ןשטנעמ עטכָאקעגֿפױא ,עטציירעצ
 טרעוו סע ןכלעוו ןיֹא ,גנערדעג רעטסערּפעגֿפױנוצ ןייא --- ,ךיז ןעיירד ןייא ןיא
 -ןשטנעמ עטכָאקעגֿפױנוצ ַא .עיניל רעלעודיווידניא ןַא ןוֿפ ןמיס רעדעי ןריױלרַאֿפ
 יד ןוֿפ וויטָאמ םוצ ןגעװַאב ךיז יז זומ ,תעגושמיץנַאט ַא ןוֿפ ןעמונַאב ,עסַאמ
 -ַאסקַאס םעד ןוֿפ ףור רעלעוסקעס רעקידנקעװ רעד סָאװ ,ןטנעמורטסניאיזָאלב
 .ןטסכעה םוצ ייז ןשיווצ ךיז טרעה ןָאֿפ

 רענַאקירעמַא םעד ףיוא סולֿפניא ריא טַאהעג טָאה תעגושמ-ץנַאט יד
 ןבייהנָא טכער טימ ןעמ ןָאק ױרֿפ רעד ןוֿפ טייקידנעטשבלעז יד .ןבעל-עילימַאֿפ
 -נאמע-ןעיורֿפ עקיטכיר יד .וויטָאמיזַאשזד םעד ןוֿפ םוקֿפיוא םעד טניז ןענעכער
 ןטינשעגרעטנוא סע טָאה רָאנ טשינ .טייצ רעד ןוֿפ ןָא ךיז טביוה עיצַאּפיצ
 גנואיצרעד עקידתורוד:ליֿפ ןוא גחנמ סָאװ ,ױרֿפ רעד רַאֿפ גנוצענערגַאב עדעי
 טקיטכערַאב זיא ױרֿפ יד .דנַאטשוצ-ןעױרֿפ ןרעדנוזַאב ַא ןיא ןטלַאהעג יז ןבָאה
 ןכעלשטנעמ םעד ןוֿפ רקיע םעד ןיא ןטשרע םעלַא םוצ ,ךיילגוצ ןַאמ ןטימ ןרָאװעג
 וצ ,טלָאװעג טָאה יז ןיהואוו ,ןייג וצ טכער סָאד ןעמונעג ךיז טָאה יז :ןעמענַאב
 זיב זיא סע סָאװ ,רעצעלּפ ןיא ןזיוװַאב ךיז טָאה יז .טלָאװעג טָאה יז ןעוו ,טייצ רעדעי
 -ענַאב ןטוג ןוֿפ יױרֿפ ַא זַא ,ךעלביולגמוא ןוא ךעלדנעטשרַאֿפמוא ןעוועג לָאמסנעד
 ,ןבילקעגסיוא ןײלַא טָאה יז סָאװ ,םעד ןוֿפ טײלגַאב ,ןזײװַאב ןטרָאד ךיז לָאז ןעמ
 ןיא ךיז ייב ןזיירק עגנע ןיא רָאנ טשינ ןרעכיור וצ טכער סָאד ןעמונעג ךיז טָאה יז
 ןעוועג לָאמסנעד זיב ךיוא זיא סע סָאװ ,רעצעלּפ עכעלטנֿפע ןיא רָאנ ,םייה רעד
 ,ןעקנַארטעג עשילָאהָאקלַא ןֿפָא ןעקנירט ןוֿפ ןדייר וצ טשינ ןיוש ,ךעלקנעדמוא

  טציא זיב ןענייז סָאװ ,טכער ױרֿפ רעד ןבעגעג טָאה תעגושמיץנַאט יד
 םייה יד ןענוֿפעג ןַאמ רעד טָאה לָאמ טֿפָא ,ןַאמ ןוֿפ עיגעליווירּפ יד ןעוועג רָאנ
 ןטימ ןטרַאװ טזומעג ןוא ,טעברַא רעד ןוֿפ ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,טזָאלרַאֿפ
 זיב סָאװ ,ץנַאט "קָאלקיַא וויַאֿפ , ַא ןוֿפ ןעמוקמייהַא טעװ בייוו סָאד זיב גָאטימ
 רעד טָאה לָאמ טֿפָא ןוא .ןביולרעד טנַאקעג ןַאמ רעד רָאנ סָאד ךיז טָאה טציא
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 ןדמערֿפ ַא ןוֿפ ץנַאט םוצ ןדַאלעגנייא טרעוו בייוו ןייז יו ןעזוצ טזומעג ןַאמ
 ןעוועג טלָאװ יז יו ױזַא בייוו ןייז טימ טריֿפעגֿפױא ךיז טָאה סָאװ ,ןױשרַאּפסנַאמ

 זיא ,ןריטסעטָארּפ וצ טגַאװעג רע טָאה םיוק ןוא --- ,לַארָאמ רעזיול ןוֿפ יױרֿפ ַא
 . "טימ טשינ ןָאק סָאװ ,ןױשרַאּפ רעשיקנערֿפ-טלַא ןַא יו ןרָאװעג טכַאלעגסיױא רע
 | ,טייצ רעד טימ ןייג

 ןבעל:עילימַאֿפ סָאד ןבָארגעגרעטנוא רָאנ טשינ טָאה תעגושמיץנַאט יד

 זיב זיא סָאװ ,דנוב-ןישודיק םעד ןעוועג ללחמ ןוא טכַאמעג קירעדינ טָאה רָאנ
 טכַארבעגרעטנורַא טָאה ןוא ,טקַא רעקיליײה ַא יוװ ןרָאװעג טכַארטַאב לָאמסנעד
 טמעשרַאֿפמוא ןָאק ןעמ סָאװ ,עיצקַאטנַארט רעטושּפ ַא ןוֿפ דנַאטש םוצ םיא
 וצ טג םעד ןַאמ םעד ןֿפרָאװעג טציא טָאה בייוו סָאד ,ןזײלֿפױא טייצ רעדעי וצ
 ןטיבעג ןבָאה רעבייוו .טציא זיב טרעקרַאֿפ טקנוּפ ןעוועג זיא סע סָאװ ,סיֿפ יד
 ,בייל ןֿפױא רעדמעה יװ ,רעבייוו יד ןענַאמ ,ןענַאמ

 סױרֿפ רעד ףיוא ךיז טײטשרַאֿפ ,סולֿפניײא ןייז טַאהעג ךיוא טָאה ץנַאט רעד
 טרעדנוה ןצניינ זיב .גנודיילק ריא ףיוא ןטסרעמ םוצ ,ןעזסיוא ןכעלרעסיוא
 ,קרָאי-ינ רעביא טײרּפשרַאֿפ ךיז טָאה תעגושמ-ץנַאט יד רעדייא ,ףלעווצ ןוא
 "ץרַאװש ןרעווש ,ןלענָאיצידַאדט םעד ןיא ױרֿפ יד טדײלקַאב עדָאמ יד .טָאה
 יז ןוא ױרֿפ יד טקעדעגוצ טָאה סָאװ ,דיילק םענעדיײז רעדָא םענעטעמַאס
 -רַאֿפ יד ףיוא טקוקעג טשינ ,ןליוז יד רעביא זיב זדלַאה םעד ןוֿפ טלּפענקרַאֿפ
 עדָאמ יד סָאװ ,ץכעטֿפעהסױא םעד ףיוא ,ןֿפירטש-רעדנעב ,ןדלַאֿפ ענעדייש
 . ןוֿפ לוגלג א ןעוװעג ךָאנ ץלַא סָאד זיא ,דיילק סָאד םעד טימ טריצַאב טָאה
 וצ ןגָארטעג טָאה ױרֿפ יד סָאװ ,ענילָאנירק רעד ןוֿפ ,דיילק-ןֿפײר ןטלַא םעד
 "וצרָאֿפ ךיז ךעלגעממוא ןעוועג זיא סע סָאװ ןוא ןטניח ןוֿפ עלעשיק ַא םעד

 ןביוהעגסױרַא טָאה רעכלעוו ,טעסרָאק ןטצעזַאב ןײבשיֿפ טימ ,ןֿפײטש ַא ןָא ןלעטש
 טָאה רע עכלעוו ,רעּפרעק סױרֿפ םעד ןיא רעטרע עלַא יד ןכָארטשעגרעטנוא ןוא
 ,רעטרע עלַא יד טקירדעגרעטנוא ןוא ,ןכיירטשרעטנוא ןוא ןבײהסױרַא טֿפרַאדַאב

 סױרֿפ רעד טרינימָאד טָאה טעסרָאק רעד .ןקירדרעטנוא טֿפרַאדַאב טָאה רע סָאװ

 "ךייר ַא ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא דיילק סָאד .רוגיֿפ ריא טריגערָאק ןוא רעּפרעק
 סָאד .דנַאטשליואװ סנַאמ םעד ףיוא טגָאזעג תודע טָאה סָאװ ,שובלמ ןטצוּפַאב
 ןגָארט םוצ רעדייא רעמלַא ןיא ןעגנעה וצ רעמ ןעוועג טמיטשַאב זיא דיילק
 ןעוועג טלָאװ ןעמ יו ןירעד טליֿפעג ךיז ןעמ טָאה ,ןגָארטעג סע טָאה ןעמ זַא

 ןעוועג ץלא ןענייז רעדנעב יד ,ץכעטֿפעהסיױוא סָאד ,ןדלַאֿפ ליֿפ יד .דַארַאּפ ַא ףיוא

 םעד טימ ןעמַאזוצ ןוא :ןעזנָא ןוא טײקכעלטַאטש סױרֿפ רעד וצ ןטנעמַאנרָא
 םענעסקוֿפ םעד טימ ,ןרעדעֿפ-סיורטש עטלעטשעגֿפױא יד טימ ,טוה ןטיירב ןכיוה
 ךיז ךעלגעממוא ןעוועג זיא דיילק ַאזַא -- ,טנַאה ןיא םריש םעד טימ ,רענלָאק
 ַא יװ טקוקעגסיוא רעמ סע טָאה -- ,טנַאה ןיא םריש םעד ןָא ןלעטשוצרָאֿפ
 דיילק ַאזַא ןוֿפ ,דיילק לעודיווידניא ןַא רעדייא םרָאֿפינוא-רעטילימ עשרעבייוו
 .,רעדנעװַאל ןטנקירטעגסיוא ןוֿפ חיר רעד רעמ ךיז ןגָארטעג ,ךיז טײטשרַאֿפ ,טָאה
 ,רעמלַא םעד ןיא ןעגנָאהעג זיא סע תעשב ךיז ןיא טּפַאזעגנייא טָאה סע סָאװ
 ךיז טָאה ױרֿפ ענרעדָאמ יד סָאװ ,"דניז ןיימ, םוֿפרעּפ םעד ןוֿפ טֿפוד רעד רעדייא
 .ןסָאגַאב םעד טימ

 ןײגכרודַא גנודײלק-ןעיורֿפ יד ןָא טבייה ,ץנַאט ןוֿפ סולֿפניא םעד רעטנוא
 טָאה גנודײלק-ןעױרֿפי יד םירָאװ ,עיצולָאװע ןַא ,רעקיטכיר ,עיצולָאװער ַא
 רָאנ ,ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא יו שירענָאיצולָאװער ױזַא טרעדנעעג טשינ ךיז
 רעד .זײװנדַארג ,ךעלסיב וצ ןעגנורעדנע עלַאקידַאר עלַא יד ןעגנַאגעגכרוד זיא
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 רעד טרילודָאמ סָאװ ,ןָארט ןרעטניה טכַאמ עקידנשרעה יד ץלַא ךָאנ זיא טעסרָאק
 עילַאט ריא ןרינשוצנייא ,טסורב ריא ןבײהוצֿפױא טָאטשנַא רָאנ .רוגיֿפ סױרֿפ
 רעֿפײטש:ןײבשיֿפ רעטלַא רעד סָאװ ,דנַאר-ןטֿפיה ריא ןכַאמ וצ רעטיירב ןוא
 ןטֿפיה יד טעטרָאק רענרעדָאמ רעד ןייא-טרינש ,וצרעד טנידעג טָאה טעסרָאק
 ײרֿפ ךיוא זיא טעסרָאק רעקיטנייה רעד .טסורב ריא ךַאלֿפ טכַאמ ,ױרֿפ רעד ןוֿפ
 עקרַאטש ןייק ןלעטש טשינ לָאז רע ידּכ ,שיטסַאלע זיא ,ןעגנַאטש-ןיײבשיֿפ ןוֿפ

 ,ץנַאט ןיא ךיז ןעילוטנעמַאזוצ םייב רענטרַאּפ-ץנַאט םעד ןוא ריא ןשיווצ הציחמ
 ןטרעגנעלעגסיוא ןוֿפ גנוטכיר רעד ןיא זיא עיניל-ןעורֿפ רעד ןוֿפ ץנעדנעט יד
 ןטימ ןָא טייג סָאװ ,המחלמ רעקיטולב רעד ףיוא טקוקעג טשינ םירָאװ ,לַאװָא

 ןדעי טכַאלשעגסיוא ןרעוו ןזיױצנַארֿפ רעטנזיוט ןוא ןרַאמ רעד ייב טרַאה שטייד
 ,זירַאּפ .רעטנעצ-עדָאמ רעד ץלַא ךָאנ זירַאּפ זיא ,רעדלעֿפ-טכַאלש יד ףיוא גָאט
 ַא יו ןקוקסיוא לָאז ױרֿפ יד זַא ,טריטערקעד ,עדָאמ-רעבייוו דעד ןוֿפ רָאטַאטקיד
 טזייל סָאװ ,ּפעלש ןגנַאל ַא טימ ,ּפָאק ןֿפױא ןרעדעֿפ-זידַארַאּפ ליֿפ טימ ,לגױֿפ
 ,דיילק-םערַאה ַא יװ ,וייטָאמ ןשירומ ַא ןיא דיילק רענַאקירעמַא ןיא ףיוא ךיז
 יו סיוא טעז סע זַא ױזַא ,סיֿפ יד ייב רעגנע לָאמ ַא סָאװ טרעוו דיילק סָאד
 טעװעמַאה סיֿפ יד םורַא דיילק ןוֿפ טייקגנע יד .ןענולַאטנַאּפ-רעבייוו עשיסדעּפ
 "עג ױרֿפ יד טלַאה ,ץנַאט םייב ןַאּפש ןטיירב ןייק ןכַאמ טשינ טזָאל ןוא טירט יד
 ןיא ןקירדסיוא טשינ ךיז לָאז ץנַאט ןוֿפ םטיר רעד ידּכ ,טרָא ןייא ףיוא טעטנעּפ
 טלעטש סָאװ ,ץלַאװ רעשידָאמ-טלַא רעד זיא סע יוװ ,ןעגנוגעווַאב-גנירּפש עײרֿפ
 ןיא טלַאה ןַאמ רעד) לרָאּפ-ץנַאט םעד ןשיווצ לגנַארעג ןקידנעטש ַא ךיז טימ רָאֿפ
 -ָאמ רעד .(ךיז ןרעװּפַא ןייא ןיא --- ױרֿפ יז ןוא ,ױרֿפ רעד וצ ךיז ןענעכדש ןייא
 סָאד : לרָאּפ םעד ןוֿפ סוגנעמַאזוצ רעשינָאמרַאה ַא ,גנובעגכָאנ ַא זיא ץנאט רענרעד
 -ַאב ןקיסילֿפ ,ןליטש ןוֿפ קורדסיוא ןַא ךרוד ןרינידרָאָאק ןייא ןיא ךיז טלַאה לרָאּפ
 טייגרעד סע זיב ,בייל וצ בייל ןוֿפ קורד םעד ךרוד טרעגייטש סָאװ ,םטיר-גנוגעוו
 יד טדניב סָאװ ,דיילק םעד ןוֿפ טייקגנע יד .,סוגנעמַאזוצ ןשיטַאמזַאּפס ןייא וצ
 ןוֿפ טסעשזיץנַאט םעד וצ ןרָאװעג טסַאּפעגוצ זיא ,טירט עניילק ןכַאמ וצ ױרֿפ
 ,טייצ רעד

 סרעּפרעק ןוֿפ ךיז -ןקירדנעמַאזוצ סָאד סָאװ ,רעגנוה רעלעוסקעס רעד רעבָא
 טעסרָאק ןוֿפ הציחמ יד ןֿפַאשּפָא לָאז יז זַא ,ריא ןוֿפ טנָאמ ,ױרֿפ רעד ןיא טקעוװרעד
 ןצֿפוֿפ ןוא טרעדנוה ןצניינ ןיא .ץנַאט ןיא טֿפעהנעמַאזוצ םייב בייל ןוא בייל ןשיווצ
 ןרעוו ןֿפָאטש יד .בָארעדרַאג סױרֿפ רעד ןוֿפ טעסרָאק רעד ןדניװשרַאֿפ ןָא טביוה
 -כרוד ,ןקיבעגכָאנ םעד ףיוא דייז ןקישיור ןוא טעמַאס ןרעווש םעד ןוֿפ ןטיברַאֿפ
 ענעֿפורעג-ױזַא סָאד ףיוא טמוק סע ןוא -- ,ןָאֿפיש-ּפערק ןטרילָאק-בייל ןקיטכיז
 ,דיילק-"ירעשזנעל, סָאד ,דיילק-דמעה:טנכַאנ

 טלעוו רעד רַאֿפ טקעלּפטנַא טשינ ןוא טקעדעגֿפױא טשינ ךָאנ טָאה דיילק סָאד
 עריא ןוֿפ סעינילדזדלַאה:ןענַאװש יד ,רעּפרעק ןוֿפ לייט ןטסקידעצייר סױרֿפ רעד
 גונעג ןעוועג ןיוש זיא דיילק סָאד רעבָא ,רעטעּפש ןעמוק טשרע טעװ סָאד ,טיֿפ
 . טימ טריצַאב טָאה יז סָאװ ,לכענק ןוא קנעלעג סױרֿפ רעד ןקעדוצֿפױא ףיוא ץרוק
 טָאה דיילק-"ירעשזנעל; סָאד .ךעלכיש עטרינשעג ןוא ןקָאז .עטקירטשעג-לדייא
 טײהײרֿפ ןבעגעג ןוא רוטַאנ ןיא רוגיֿפ סױרֿפ רעד טקעדעגֿפױא ךיילגוצ רעבָא
 וצ ןטייקכעלגעמ רועיש ַא ןָא טקעדעגֿפױא טָאה דיילק סָאד .ןעגנוגעווַאב עדיא
 עזעיצַארג יד ,ױרֿפ רעד ןוֿפ ןטייקנייש ענעטלַאהַאב טציא זיב יד ןקעלּפטנַא
 עצנַאג סָאד טכַארבעגקירוצ טָאה דיילק סָאד .רעּפרעק ריא ןוֿפ טײקשיטסַאלע
 רעּפרעק סױרֿפ רעד ןוֿפ יובעג רעלעדייא רעד סָאװ ,סעיניל ןוֿפ ליּפש-ןדַאקסַאק
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 -ַאב טשינ ױזַא רעירֿפ לָאמ ןייק ךָאנ זיא רעּפרעק סױרֿפ רעד .ךיז ןיִא טגָארט
 עמַאס רעד טניז ,ןטעסרָאק עקינײבשיֿפ ןוא סעקיסַאּפ ,ןרונש ןוֿפ ןרָאװעג טיײרֿפ
 ,דיילק-דמעה ןשיכירג םעד ןוֿפ טייצ

 -טכַאנ ענעֿפַאשעגיינ סָאד זַא ,ןעזעגנייא דלַאב טָאה יקסווָאדיװַאד גניווריוא
 ךיז טבייה סע זַא ,ןעזעגנייא טָאה רע .טנענַאמרעּפ ןבײלברַאֿפ טעוװ דיילק-דמעה
 -עגמוא יד טנעקרעד דלַאב טָאה רע .עדָאמ-ןעיורֿפ רעד ןיא עכָאּפע עיינ ַא ןָא
 רַאֿפ טנַאקירבַאֿפ םעד טיג דיילק-"ירעשזנעל; סָאד סָאװ ,ןטייקכעלגעמ עטרעה
 ןוֿפ תואצוה יד ּפָא ןצנַאג ןיא שובלמ סָאד טֿפַאש ,סנטשרע .עיצקודָארּפ-ןסַאמ
 סָאמ ןייק ללכב ףרַאדַאב דיילק סָאד ,טנעילק ןלעודיווידניא ןֿפױא סע ןטסעמנָא
 ךעלריטַאנ ךיז טגייל סע .טעסרָאק ןייק וצ ןסַאּפוצ טשינ ךיז ףרַאדַאב סע .טשינ
 רועיש ַא ןָא יד ּפָא ךיוא טֿפַאש סע .בייל סױרֿפ רעד ףיוא טיוה עטייווצ ַא יו
 ,ןדלָארט ענעדלָאג ןוא ןֿפײלש ,רעדנעב ,ןדלַאֿפ ןוֿפ ןטנעמַאנרַא עטריצילּפמָאק
 ןבָאה טֿפרַאדַאב טָאה ןעמ סָאװ ןוא טרעדָאֿפעג טָאה דיילק עקידרעירֿפ סָאד סָאװ
 -מָאק ןָא ,דיילק םעיינ םעד ןוֿפ סעיניל עטושּפ יד .סעכַאלעמלַאב עטינעג וצרעד
 ייב רָאנ ,ּפַאש םעד ץוחמ וליֿפא ןריצודָארּפ וצ טכייל זיא ,ןטנעמַאנרָא עטריצילּפ
 ,ןרישזַאגנַא סרָאטקַארטנָאק סָאװ ,רעטעברַא-םייה

 -ַאכ םוצ טסַאּפעגוצ רעייז זיא סע :הלעמ עסיורג ַא ךָאנ טָאה דיילק עיינ סָאד
 ןוא ןכַאז ןטיהוצּפָא ביל טשינ טָאה סָאװ ,ױרֿפ ךרענַאקירעמַא רעד ןוֿפ רעטקַאר
 לָאמ ריֿפ-יירד ַא ךָאנ ,ייז טֿפרַאװ רָאנ ,םייה רעטלַא רעד ןיא יוװ ייז ןגיײלוצנָא
 ךעלרעסיוא ריא ןרעדנע וצ ביל טָאה ױרֿפ רענַאקירעמַא יד .ץעווינ ןיא ,ןגָארט
 רעטסכייר רעד ןוֿפ .עדָאמ רעיינ רעדעי ךָאנ גנודיילק ריא טשיוט יז ןוא ןעזסיוא
 .טוה םעיינ ַא ןָאזעס ןדעי ןבָאה ױרֿפ רענַאקירעמַא יד זומ רעטסמערָא רעד זיב
 לָאמ רָאּפ ַא רעדיילק יד ןרעדנע טשינ סָאװרַאֿפ ?דיילק יינ ַא ךיוא טשינ סָאװרַאֿפ
 רילָאק ןייא ןגָארט זומ סָאװ ,עלעגײֿפ-רעמוז ןייק טשינ זיא ױרֿפ יד ? ןָאזעס ןיא
 ,רעטֿפָא סָאװ ןעזסיוא ריא ןרעדנע ףרַאדַאב ױרֿפ יד .ןבעל ריא ןוֿפ גָאט םעד ךרוד
 .ןַאמ ןוֿפ טײקמַאזקרעמֿפױא יד ךיז ףיוא ןעיצ זומ יז

 -- ,ױרֿפ ןייז ןיא סיינ סעּפע לָאמ ןדעי ןעניֿפעג וצ ביל טָאה ןַאמ רעד ךיוא
 "רעד טנָאקעג סָאד ךיז ןבָאה טציא זיב ,רוזירֿפ עיינ ַא ,דיילק יינ ַא ,טוה םעיינ ַא
 ןענַאװַארַאק עצנַאג ךיז טימ ןריֿפ ןגעלֿפ סָאװ ,עקיטכעמ יד ,עכייר יד רָאנ ןביול
 טָאה טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ ױרֿפ ןייק .סעזייר ערעייז ףיוא סנטסַאק-בָארעדרַאג
 ,טנײרֿפ עריא רַאֿפ דיילק ןבלעז םעד ןיא לָאמ ייווצ ןעניישרעד וצ טגַאװעג טשינ
 יד ,ױרֿפ עכעלגעמרַאֿפ רעקינייװ יד ךיוא ןוט ןענָאק טשינ סָאד לָאז סָאװרַאֿפ
 רעדעי טשינ לָאז סָאװרַאֿפ ?טנעגַא-גנורעכיזרַאֿפ ַא ןוֿפ ,ןטלעטשעגנָא ןַא ןוֿפ ױרֿפ

 ןעניגרַאֿפ ךיז ןענָאק לדײמיּפַאש רעדעי וליֿפא ,םָארק רעד ןיא ןירעֿפױקרַאֿפ !
 ןיא ךיז ןזייװַאב וצ טייקכעלגעמ יד ןגירק ,רעטֿפָא סָאװ ךעלדיילק עריא ןטייב וצ
 ריא ףיוא טכיל יינ ַא ןֿפרַאװ סָאװ ,ןרילָאק עיינ ץלַא ןיא רוחב ריא ןוֿפ ןגיוא יד
 ?טייקנייש

 םעד רַאֿפ טייקכעלגעמ ַאזַא ןֿפַאש וצ ןסָאלשעגסיוא ןעוועג סע זיא טציא זיב
 -עגּפָא טָאה דיילק סױרֿפ ַא סָאװ ,זיירּפ ןכיוה םעד תמחמ רָאּפ ןכעלטינשכרוד
 דיילק-דמעה-טכַאנ ןוֿפ ןָאסַאֿפ רעיינ רעד .עיצקודָארּפ ןוא לַאירעטַאמ ןיא טסָאק
 רַאֿפ דיילק שידָאמ ַא ןריצודָארּפ וצ טייקכעלגעמ יד לָאמ ןטשרע םוצ טֿפַאש
 | ,ןסַאמ יד

 טריצודער לָאקידַאר ױזַא לָאז דיילק ַאזַא ןעוו ,ןרעוװ טכיירגרעד רָאנ ןָאק סָאד
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 עטיירב יד ןוֿפ ענעשעק רעד רַאֿפ ךעלטירטוצ ןייז לָאז סע זַא ,זיירּפ ןיא ןרעוו
 ,עיצקודָארּפ ןוא לַאירעטַאמ ןוֿפ ןובשח ןֿפױא ןרעוו ןוטעג זומ סָאד .ןסַאמ

 רענעעזעגנָא ןַא ןעוועג טייצ רענעי וצ ןיוש זיא סָאװ ,יקסווָאדיװַאד גניווריוא
 ןיא קעװַא זיא ,עירטסודניא-רעדיילק רעד ןיא רעדיילק-ןעיורֿפ ןוֿפ טנַאקירבַאֿפ
 סעומש ןגנַאל ַא טַאהעג ןוא ,ןטֿפעשעג טריֿפעג טָאה רע רעכלעוו טימ ,קנַאב רעד
 טנעדיזערּפ -סייוו רעד .רערושזערט ןוא טנעדיזערּפ-סייוו םעד ,ןַאמסָארג ר"מ טימ
 רעד טימ םענייא ןיא ןסקַאװ ןיא לָאמסנעד ןטלַאהעג טָאה עכלצוו ,קנַאב רעד ןוֿפ
 רע יװ ,ןוא טנַאקירבַאֿפ-רעדיילק ַא ןעוועג ןיילַא לָאמַא זיא ,עירטסודניא-לדָאנ
 ענעעזעגנָא טימ תוֿפּתוש רעליטש ןיא טנייה ךָאנ .רעטעברַא ןַא וליֿפַא ,טגָאז ןיילַא

 "יױװַאד גניוריוא טימ טריזיטַאּפמיס רע טָאה ,עירטסודניא רעד ןיא סעמריֿפ
 .ןעגנובערטש ןוא סעיציבמַא סיקסווָאד

 ןּפַאלק קידנעטש רע טגעלֿפ .-- ,"טיילעגנוי עזעיציבמַא רימ ןלעֿפעג סע; --

 רע ,טַאהעג ןרעג טשינ סע טָאה גניווריוא סָאװ ,עציילּפ רעד ףיוא ןיקסווָאדיװַאד
 ַא טימ עציײלּפ ןייז ןוֿפ טנַאה סטנעדיזערּפ-סייו םעד ןעמענּפָארַא עקַאט טגעלֿפ
 ,?ךײרגלָאֿפרעד ןענייז ייז ןעוו, :ןרעֿפטנעּפָא ןוא לכיימש

 ,ןטלַאטשנַא-טידערק יד ןיא ןעמָאנ ַא טַאהעג טָאה יקסווָאדיװַאד ,לַאֿפ ןדעי ןיא
 ליֿפ עריא טימ עמריֿפ עטרילבַאטע-טוג ןייז ,עירטסודניא רעד ןיא דמעמ ןייז
 ױזַא טײהײרֿפ יד ןבעגעג םיא ןבָאה דנַאל ןרעביא לדנַאה ןטיירב ןוא ןטנעגַא
 טָאה רע .קנַאב רעד ןוֿפ טנעדיזערּפ-סייוו ןקיטכעמלַא םעד ןגעג ןעמענַאב וצ ךיז
 סע ןטלַאהעג ,טַאהעג ןעניז ןיא טָאה רע סָאװ ,טקעיארּפ ןייז טױרטרַאֿפ טשינ םיא
 רע סָאװ ,ןעגנודניברַאֿפ עכעלטֿפעשעג יד ןגעוו קידנסיװ ,ךעלרעֿפעג-וצ רַאֿפ

 ןייא טימ םיא טָאה רע רָאנ ,עירטסודניא רעד ןיא ןטנערוקנָאק ענייז טימ טָאה
 "ער ַא ןכַאמ טעװ סָאװ ,סעכלעזַא ןעניז ןיא סעּפע טָאה רע זַא ,טגָאזעג טרָאװ
 ,עירטסודניא-רעדיילק רעד ןיא עיצולָאװ

 ,טגָאזעג טנעדיזערּפ-סייוו רעד טָאה --- ,סעיצולָאװער טנייֿפ בָאה ךיא --

 ,טגערֿפעג גניווריוא טָאה --- ? טיֿפָארּפ ןטוג ןירַא ןעגנערב ייז ןעוו וליֿפַא ---
 טימ קנַאב רעד ןוֿפ סױרַא יקסווָאדיװַאד זיא "ןצעביק, העש לטרעֿפ ַא ךָאנ

 -ןדייז רעסיורג ַא ןוֿפ רָאטקעריד םעד ןגייצרעביא לָאז סָאװ ,טנעמוקָאד-טײלגַאב ַא
 "טוג ןָאק ,יקסווָאדיװַאד גניווריוא ,טנַאקירבַאֿפ רעד זַא ,ןָאסרעטעּפ ןיא יירעבעוו
 "עג ַא ןוֿפ עיצקודָארּפ עצנַאג יד ןעמענוצרעביא עיטנַארַאג ענעבעגעג ןייז ןכַאמ
 ,סנדייז ןוֿפ ץכעלַאֿפּפָא ןוֿפ סיוא טעברַא יירעבעוו יד סָאװ ,ןָאֿפיש ןגיליב ןסיוו
 גיליב ןבעגּפָא עיצקודָארּפ יד טנָאקעג טָאה יירעבעוו יד .לווַאב טימ טשימעג
 ,רעטעברַא רעבעוו עטריזינַאגרָא-טשינ עריא סָאװ ,ןיול ןקירעדינ םעד תמחמ
 ,ןעמוקַאב ןבָאה ,רעטעברַא-רעדניק לייט ןסיורג ַא טימ

 ,שובלמ םעד ןוֿפ עיצקודָארּפ יד ןריזינַאגרָא וצ ןעוועג זיא טירש רעטייווצ רעד

 סָאװ ,ּפַאשןָאינוי ַא ןעוועג קידנליוו-טשינ ,קידנליוװ זיא ּפַאש סיקסווָאדיװַאד
 -עג םעד ךָאנ ,טָאה עירטסודניא רעד ןיא טנַאקירבַאֿפ רעקידנעטשנָא רעדעי
 -ןָאינוי ַא טימ .ןטלַאהנָא טזומעג ,ןעצ ןוא טרעדנוה ןצניינ ןוֿפ קיירטס םענענואוו
 -דמעה סָאד קרַאמ ןֿפױא ןעגנערב טנָאקעג טשינ טנַאקירבַאֿפ רעד טָאה ןיול
 ןוטעג רע טָאה .לקיטרַא ןסַאמ ַא ןרעוו לָאז סע זַא ,זירּפ םעניילק ַא רַאֿפ דיילק
 יד טלגומשעגסיורַא טָאה רע -- ,ןוט ןגעלֿפ ןטנַאקירבַאֿפ ערעדנַא יד סָאװ ,סָאד
 גנולטימרַאֿפ רעד ךרוד ,טזָאלעג יז ןוא ּפַאש ןָאינוי םענעגייא ןייז ןוֿפ עיצקודָארּפ
 ,טעברַא-םייה ךרוד ןריֿפסיױא ,סרָאטקַארטנָאק ןוֿפ

284 



 ַא ףיוא ןעגנַאגעגנָא זיא רעטעברַא-םייה ןוֿפ עיצַאטַאולּפסקע עקיזָאד יד
 ךיז ןוא ףמַאק ןטרַאה ַא םעד ןגעק טריֿפעג טָאה ןָאינוי יד .רעגייטש ןטיירב
 עויסערגָארּפ יד סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טשינ .ןבעג הצע ןייק טנַאקעג טשינ
 רעכעלטנֿפע רעד ןוֿפ טכיוועגרעביא ןַא ןוא טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ ןטנעמעלע
 רעבָא זיא ,טעברַא-רעדניק ןגעק ץעזעג םענײמעגלַא ןַא רַאֿפ ןעוועג ןענייז גנוניימ
 רעלַארעדעֿפ רעד ןיא יוװ ,ןטַאטש ערעדנוזַאב יד ןיא ץעזעג םעד ןריֿפכרוד סָאד
 -- ןרָאי ןוא ןרָאי ןעמונעג טָאה טע .ףוס-םי תעירק יװ ןעמוקעגנָא ,גנובעגצעזעג
 טשינ ,ןטעטימָאק יד ןיא ןרָאװעג ןבָארגַאב ץלַא זיא טקעיארּפ-ץעזעג רעד ןוא
 טימ טריטעקָאק ןבָאה ןעײטרַאּפ עלַא ןוֿפ סנשיטילָאּפ יד סָאװ ,ףיורעד טקוקעג
 ןעמעננָא ןגעק טלעטשעג ךיז ןבָאה ןרָאטקַאֿפ עקיטכעמ .ןלַאװ יד ייב עגַארֿפ רעד
 יד סָאװ ,רעבייל עשרעדניק ןוֿפ סייווש םעד טגנַאלרַאֿפ אקווד ןוא ץעזעג םעד
 .ןעמוקנָא יז וצ זומ עירטסודניא רענַאקירעמַא

 זַא ,ייז ןוֿפ ןטרַאװרעד וצ ןעוועג זיא סע סָאװ ,ןזיירק יד אקווד ,קידריווקרעמ
 -בָאנ ,דניק ןוֿפ טייז רעד ףיוא ןלעטש ךיז ןלעוו סָאװ ,עטשרע יד ןוֿפ ןייז ןלעוו יז
 זָאלע --- ,הנומא רעייז ןוֿפ רעדנירגַאב םעד ןוֿפ רעטסומ ןטוג םעד קידנגלָאֿפ
 ךיז ןבָאה "ךריק רעד ןוֿפ ןצנירּפ, יד אקווד -- *...רימ וצ ןעמוק רעדניק יד
 ןוא ןטסילַאירטסודניא ןוא ןטנַאקירבַאֿפ יד ןוֿפ רעקידיײטרַאֿפ רַאֿפ ןזיװעגסיױרַא
 ןסולֿפניײאַאב וצ סילבמעסַא-טָאטש ןוא סערגנָאק ןוֿפ ?סיבַאל, יד ןגָאלשעגּפָא
 ןוֿפ לּת ַא ןכַאמ וצ ףיוא ןיירא ןעגנערב ןלַאקידַאר יד סָאװ ,ץעזעג םעד ןגעק ייז
 יד סָאװ ,שזַאגַאב רעשילַארָאמ רעצנַאג רעד .,ןבעל ןשימָאנָאקע רענַאקירעמַא

 ןצישַאב וצ ףיוא טשינ ייז ןוֿפ ןרָאװעג טצונַאב זיא ,טנעה ערעייז ןיא טיג עיגילער
 -גייא ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רעכלעוו ,ךלומ ןוֿפ ליומ םענעֿפָא םעד ןוֿפ דניק סָאד
 ,ךיוב סכלומ ןיא ןרעיײֿפ יד ןטלַאהוצרעטנוא ףיוא רָאנ ,סנבעל-רעדניק ןעגנילש
 ןוא ליּפש ןוא ןוז ןוֿפ געט ענייז ,טײהײרֿפ סדניק םעד ןריטַאולּפסקע ןֿפלעה וצ ידּכ
 -עזָאלב-זָאלג ןיא טעברַא-ןֿפַאלקש רעשרעדניק רַאֿפ ןבעגוצקעװַא ור ןוֿפ טכענ ענייז
 -רָאי-וינ ןיא טעברַא-סייווש ןיא ןוא רעבירג-ןליוק ןיא ,ןקירבַאֿפ-רעבעװ ןיא ,ןעייר
 -רָאֿפ ןענייז ,סקיֿפיצורק םעד רעטנוא ,סהמיב-ןכריק יד ןוֿפ .רעזייה-טנעמענעט רעק
 טגָאזעג זיא סע סָאװ ,ןצנירּפ-ןכריק יד ןוֿפ סעלוב עכעלרעיײֿפ ןרָאװעג טנעיילעג
 רעדניק ןוֿפ טעברַא ןרעװרַאֿפ וצ ץעזעג םעד ןוֿפ הריזג יד זַא ,ייז ןיא ןרָאװעג
 םייה רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ ץנעטסיזקע יד הנּכס ןיא טלעטש רָאי ןצכעז רעטנוא
 עלַארעדעֿפ יד רעדָא טַאטש רעד ,הלילח ,ןעוו זַא ;לַארָאמ עכעלטסירק יד ןוא
 ףיוא םייה רעד ןיא רָאטקעּפסניא ןַא ןקישוצנײרַא טכער ַא ןבָאה טעװ גנוריגער
 ,טעברַא רעד ןיא טנַאּפשעגניײא ןענייז רָאי ןצכעז רעטנוא רעדניק יצ ,ןעזוצכָאנ
 רעד ןוֿפ ּפָאק רעד זיא רעכלעוו ,רעטָאֿפ ןוֿפ טעטירָאטיוא יד ןֿפַאשּפָא סָאד טעוו
 ערעייז ןזיײװצסױרַא בייוחמ ןענייז רעדניק סָאװ ,טקעּפסער םעד ןוא ,עילימַאֿפ
 טעוװ עכלעוו ,טעטירָאטיױא עקידנסיורד ,עיינ ַא םייה רעד ןבעג טעװ סעו .ןרעטלע
 ,ןבעל-עילימַאֿפ ןוֿפ לַארָאמ יד ןברַאדרַאֿפ ןוא תיב-םולש םעד ןרעטשעצ

 -וַצּמָא ףיוא טכיוועג גונעג ךיז טימ ןגָארט ןצנירּפ-ןכריק יד ןוֿפ סעמיטש יד
 -טָאטש ןוא סרָאנרעװָאג וליֿפַא ,טײל-ילבמעסַא ,טייל-סערגנָאק ,סנשיטילָאּפ ןקערש
 סָאד ןבָאה עכלעוו ,סעמרָאֿפטַאלּפ ףיוא ןרָאװעג טלייוועג ןענייז סָאװ ,סרעטָאֿפ
 ןענייז רעזדלעה ערעייז סָאװ ןוא ,"ושיא;-טּפיוה רעד רַאֿפ טלעטשעגסױרַא ץעזעג
 עינַאּפמַאק-לַאװ רעד ןיא ןטלַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,סעדער יד ןוֿפ קירעזייה ךָאנ
 ץעזעג ַאזַא זַא ,טשיג טגנַאלרַאֿפ גנוניימ עכעלטנֿפע יד ליֿפיװ ןוא --- ,ץעזעג ןרַאֿפ
 -גָארּפ יד ןיא ןבירשעגסיוא טשינ טרעװ סע ליֿפיװ ןוא ,ןרעװ טריֿפעגכרוד לָאז
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 רעד ןיא עיסימָאק ןייא ןוֿפ טּפעלשרַאֿפ ץעזעג סָאד טרעוו ,ןעגנוטייצ עוויסער
 "ץעזעג רעד ןוֿפ ןימרעט םעד ךרוד ןצנַאג ןיא טדניװשרַאֿפ סע זיב ,רערעדנַא
 לדנַאה ַא ןָא-טייג לייוורעד .ןלַאװ עיינ יד ןיא רעדיוו ןעמוקוצֿפױא ףיוא גנובעג
 עכיוה סָאד ןוא ןיול-טעברַא רעניילק רעד ,טיונ ענײמעגלַא יד .טנעה-רעדניק טימ

 סָאװ ,ןיירַא בוטש ןיא הסנרּפ יד ןעגנערבוצניירַא טייקרעווש יד ,טלעג-הריד
 עילימַאֿפ רעד ןוֿפ רעדילגטימ עלַא טגניווצ ,טנגעגַאב עילימַאֿפ רעד ןוֿפ ּפָאק רעד

 רעדירב ערעטלע ,סרעטומ ,סרעטָאֿפ .בוטש רעד ןוֿפ הסנרּפ רעד וצ-ןרעייטשוצייב
 ןבָאה ,הסנרפ ןוֿפ לוע רעד רעווש ייז ףיוא טלַאֿפ סע סָאװ ,רעטסעווש ערעטלע ןוא
 גונעג ןייז ןוא ןטקַאוװֿפױא ןלעװ רעדניק ערעגניי יד זיב ןטרַאװ .וצ טייצ ןייק טשינ
 ןיא .עירטסודניא רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ דָאר ןיא טנַאּפשעגנײא ןרעוו וצ קרַאטש
 ,טעברַא-רעדניק ןגעק הריזג רעד ןוֿפ ײרֿפ ןצנַאג ןיא ןענייז סָאװ ,ןטַאטש יד
 -עגנָא יד ייב ךיז ןוֿפ תויח סָאד סיוא ןזָאלב ,ןקירבַאֿפ-זָאלג יז ןיא רעדניק ןטעברַא
 ןטלַאה וצ טניואוועגוצ קיטײצירֿפ ןרעוו רעגניֿפ עגנוי ערעייז .סנוויוא עטצייה
 עגנוי ןעייטש רעבירג-ןליוק רעינעווליסנעּפ יד ןיא .טנעה יד ןיא זָאלג קידרעײֿפ
 -וינ יד ןיא .ןליוק יד ןוֿפ רעסַאו סָאד ּפָא ייז ןּפעש ןעלֿפָאש טימ ןוא רעדניק

 ערעייז ןעניּפש םייב טצונַאב רעדגיק ןרעוו ןקירכַאֿפ-ליטסקעט רעיזריושזד
 ;ןַאּפש םייב לדניּפש-םעדָאֿפ םעד ןרילוגער ןוא ןטלַאה םיוק ןענָאק ךעלעטנעה עניד
 ןלוטש ןיּפש יד ףיוא טייקדימ ןיא קעװַא טֿפָא ןלַאֿפ ךעלּפעק עניילק ערעייז
 יַא ר י ט ןיא ןעיירעניּפש יז ןיא רעדניק-ןֿפַאלקש יד סנטיײצרַאֿפ יו ,ןרעוו ייז זיב
 ,סרעעזֿפױא:-קירבַאֿפ יד ןוֿפ טקעװעגֿפױא

 ןיא ,עקירעמַא ןוֿפ לקניוו ןויסערגָארּפ םעד ןיא סע זיא רעסעב טשינ רָאנ
 גונעג זיא גנוניימ עכעלטנֿפע יד .לזניא-ןטעהנַאמ םעד ףיוא טָאטש רעסיורג רעד
 ינַאבלַא ןיא סנשיטילָאּפ יד ןטיינ וצ טעברַא-רעדניק ןוֿפ גָאלּפ רעד ןגעק ךַאװ
 ןיא טלַאה סָאװ ,טעברַא-רעדניק ןגעק ץעזעג סָאד טשינ ךָאנ ביוא -- ןעמענוצנָא
 ַא ןטסקיצניװ םוצ ,זיא ,ןרעװ טריטַאבעד ןייא ןיא ,ןרעוו טעברַאעגסיוא ןייא
 ןטעברַא רעּפעשןָאינוי ןיא וליֿפא .טעברַא-רעדניק רעביא לָארטנָאק ַא ןגעוו ץעזעג
 ןעמייה יד ןיא ןוא .ןָאינוי רעד ןוֿפ גנוסייחטוג רעד טימ ,רָאי ןצכעז רעטנוא רעדניק
 םעד ןוֿפ טציירעג ,טעברַא רעד וצ ןייא רעדניק יד ןײלַא ןרעטלע יד ןענַאּפש
 לוש רעד ךָאנ ןענָאק רעדניק יד סָאװ ,טסנידרַאֿפ-ַארטסקע רעדָא ןשָארג ןקיטייז
 -נָאק יד סָאװ ,טעברַא רעד ןיא טרעטומ יד ןֿפלעה ךרוד בוטש ןיא ןעגנערבניײרַא
 | ,םייהַא ייז ןביג סרָאטקַארט

 יז ,ןיינ .ןטעהנַאמ רעביא טײרּפשרַאֿפ ןיוש זיא סרָאטקַארטנַאק ןוֿפ גָאלּפ יד
 ,טעברַא-קיטש ,ןירַא ןבוטש יד ןיא טעברַא יד ןביג ןוא רעּפעש ענעֿפָא ןָא ןטלַאה

 -עלַאב רעד ןילַא טסיב וד .טייצ ןייק ןוֿפ ,ןחעש ןייק ןוֿפ ןסיוו טשינ ליוו ךיא,
 -ַאב ןעמוקַאב וטסעוװ ליֿפ ױזַא ,ןטעברַאסיוא טסעװ וד ליֿפיװ .טעברַא רעד ןוֿפ סָאב
 טשינ ,קסע ןייד זיא סע ,טכַאניב סע וט ,גָאטײב סע וט .קיטש ןוֿפ --- ,טלָאצ
 טשינ ריד ןָאק רענייק .סרעטָאֿפ יד וצ ,סרעטומ יד וצ ןגָאז ייז ןגעלֿפ --- "סניימ
 עקירעמַא -- ,ןעמעוו טימ ןוא ןטעברַא טסלָאז וד גנַאל יװ בוטש ןייד ןיא ןגָאז
 | ,הנידמ עײרֿפ ַא זיא

 "גיוו יד ןיא סרעטומ ןיוש ןציז .לטרעוו סָאד טייג ,*סָאלש ןייד --- םייה ןייד;
 -- ,ןרער יד ןיא ךיז טגערב טכיליזַאג עטעקַאנ סָאד .ןכיק עגנע יד ןיא טכענ-רעט
 ,ןֿפרַאוװצנײרַא ָאד ,ןעקנַאד וצ טָאג ,זיא רעטסעמיזַאג םעד רַאֿפ רעדָאװק רעד
 רעדניק עניילק יד .סעֿפעג ענעשַאװעגּפָא-טשינ סָאד ךָאנ טגיל "קניס;, םעד ןיא
 םעד ןוֿפ טרעטשעג ,ןעלקניוו יד ןיא ךעלטעב עטלעטשעגֿפױא יד ףיוא ןֿפָאלש
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 ןוא טנַאה ןיא לדָאנ ַא ןטלַאה רָאנ ןענָאק סָאװ ,יד רעדָא ערעטלע יד .טכילדזַאג

 ןעצ ןוֿפ לדיימ רעסָאװ ןוא -- ,ןעיננָא לּפענק ַא רעדָא ךָאל-ּפָאנק ַא ןקידנערַאֿפ

 רעטומ רעד םורָא ןציז --- ? ןזייווַאב טשינ סָאד ןַאק בוטש רעמערָא ןַא ןיא רָאי
 רעד ד ןֿפלעה ןוא ,טלעטשעגנײרַא טָאה רָאטקַארטנָאק רעד סָאװ ,ןישַאּפ-יײנ רעד ייב
 ,סעקזולב יד ,רעדמעה יד ,ךעלדיילק יד ןקידנעסיוא רעטומ

 -ייש יד ייב ןגיל קנַאדעג ןוא שוח ,ץרַאה ןייז סָאװ ,לגניי עקירעי-ףלעווצ סָאד
 ענרעצליה ענעדנוצעגרעטנוא יד ןוֿפ ןײגֿפױא טעז רע סָאװ ,סָאג ןיא ןרעײֿפ-רעט
 ,ןרעיוא ענייז וצ טייגרעד סָאװ ,שיורעג-רעדניק םעד טימ ןעמַאזוצ ,ךעלטסעק
 רעדורב רערעטלע רעד רעדָא רעטָאֿפ רעד יוװ ,טיורב ןייז ףיוא ןענידרַאֿפ ךיז זּומ
 טָאטשנַא ןוא ,ןישַאמ רעד ףיוא ןעיינ טנועלעגסיוא ךיז טָאה רע .טגָאזעג םיא טָאה
 ,רעטייש םייב סָאג רעד ףיוא ,ןסיורד ןיא ןייז וצ רעדָא סעיצקעל-לוש ענייז ןכַאמ וצ
 טימ טפעוועג ןיא ךיז טזָאל ןוא רעטערט ןֿפױא ךעלסיֿפ עגנוי ענייז טימ רע טּפַאלק
 ןוֿפ טייקידניוושעג ןיא ןגָאירעביא ןעמעוו טעוװו סע רעוו ,ןעמַאמ רעקנַארק רעד

 .ןעיינ

 ,םַאש ןיא טעברַא גָאט ַא ןוֿפ רעדימ ַא ,למיוד ַא רעטָאֿפ רעד טּפַאכ לָאמ לייט
 טֿפָא ,ץַארטַאמ ןֿפױא דניק ַא ןוֿפ טייז רעד ייב ,ןרעוו קיטרַאֿפ טעװ בייוו ןייז זיב
 ץינוצ טעוו ןשָארג רעקיטייז ַא --- ,טעברַא רעד ןיא וצ רע טֿפלעה רעבָא לָאמ

 .ןעמוק

 "גיוו יד ןיא --- ּפַאש-רעדיינש ןקיטכיר ַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ ךיק יד טרעוו ױזַא
 ןטימ ךיז ןעײרֿפ וצ טָאטשנַא ,רעדניק יד .געט-רעמוז עסייה יד ןיא ,ןטנווָא-רעט
 ,ךיז טכאד סע טָאװ ,ןװוַאטס עשירֿפ יד ןיא ךיז ןדָאב וצ ,סעקנָאל יד ןוֿפ סנירג
 -רעמוז ערעיײז ּפָא-ןציז ,רַאֿפרעד ןרָאװעג ןֿפַאשַאב טָאג ןוֿפ רָאנ ןענייז ייז זַא

 ןעמָאמ רעד ןֿפלעה ןוא ןבוטש-טנעמענעט עטצייחעגרעביא יד ןיא סעיצַאקַאוו
 .?לדנָאב, םעד ןקיטרַאֿפסיױא

 רעדנַא ןַא ןיא ,ןעלטנַאמ-ןעױרֿפ יב ןעמ טעבױַא בוטש-טנעמענעט ןייא ןיא
 ,ןבוטש ןַארַאֿפ ןענייז סע .ןעמולב עכעלטטניק טֿפָא ןעמ טיינ בוטש-טנעמענעט
 ערעייז ןיא ןייא-ןעמעטָא ןוא ןרַאגיצ ןעלקיוו ןרעטלע ערעייז ןֿפלעה רעדניק ואוו
 ףיוא ןטַאדידנַאק עקיטײצירֿפ רַאֿפ ייז טכַאמ סָאװ ,םט-ןיטָאקינ םעד ןעגנול עגנוי
 קטכיודניוװש לָאמ טֿפָא ,ץכעייּפש-טכוװדניװש .קנערק רעשירַאטעלָארּפ רעד

 -סיורַא טסורב רעקנַארק ַא ןוֿפ טרעוו רעדָא קַאבַאט טעד טברַאֿפַאב ,ץעכייל-טולב
 ,ןסטערּפסױא םוצ ןכַאמ וצ טנייֿפ סע ידּכ ,דיילק ַא ןוֿפ טָאנ ַא ףיוא ןגיּפשעג

 -רעביא ןרעוו תוחּפשמ .ּפערט ערעטצניֿפ יד ףיוא טירט ךיז ןרעה לָאמ לייט
 רעדנַא ןַא סעּפע רעדָא רָאטקעּפסניא-טָאטש ַא סָאד ןיא רשֿפא -- ,ןקָארשעג
 טרָאד ןטעברַא סע יצ ,ןעניֿפעגסיױא טמוק סָאװ ,יטעײסָאס ַא ןוֿפ רעטמַאַאב ַא ,גָאלּפ
 ןוא -- ,םינכש יד סנכייצ עטדערעגּפָא ךרוד ןסיוו ןעמ טזָאל .רעדניק ןייק טשינ

 ןצַארטַאֿמ יד רעטנוא טקעטשרַאֿפ טונימ ַא ןיא ןרעוו ןלַאירעטַאמ-טעברַא יד
 ,רָאטקעּפסניא םעד ןוֿפ סיוא ךיז ןעמ טכַאל רעבָא לָאמ טֿפָא

 רַאֿפ טלעגיהריד ןלָאצַאב טעוו רָאיעמ רעד יצ ,ןסיוו טלָאװעג טלָאװ ךיא;
 עניימ טימ ןטעברַא ָאי לָאז ךיא יצ ,העד ַא רימ טגָאז רע סָאװ ,ןטשרע םעד רימ
 ןייק םירָאװ ,רָאטקעּפסניא םעד ּפָא ןעמ טרעֿפטנע -- ,? טשינ רעדָא רעדניק

 רעדניק עגנוי ערעייז ןענַאּפשוצניא סרעטומ ןוא סרעטָאֿפ ןרעװרַאֿפ וצ ץעזעג
 עגנַאל ַא ןרעיודעג ךָאנ טעװ סע ןוא -- טשינ ךָאנ טריטסיזקע טעברַא רעד ןיא
 ךיז טימ טגָארט ץעזעג ַאזַא םירָאװ .ןײגכרודַא לָאמַא טעװ ץעזעג ַאזַא זיב טייצ
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 ןוא עילימַאֿפ רעד ןוֿפ טּפיוה םעד ןוֿפ טעטירָאטױא יד ןרעטשעצ וצ רַאֿפעג ַא
 זיא ,לייוורעד טריטסיזקע סע סָאװ ,ץלַא .לַארָאמ עכעלטסירק יד ןבָארגוצרעטנוא
 טרעוו .ץיּפש ןיא רָאנרעװָאג ןטימ ,טַאטש ןוֿפ סרעטָאֿפ יד דצמ שטנואוו רעטוג ַא
 ןיא טָאטש רעטסכייר רעד ןיא ײרֿפ-ןוא-קנַארֿפ טריציטקַארּפ טעברַא-םייח יד
 עקירעמַא טעוװ רעדניק יד ןוֿפ סייווש םעד ןָא םירָאװ ,קרָאי-וינ ןיא ,טלעוו רעד
 | ,ןייגרעטנוא שילַארָאמ טעוװ ןוא ןריטסיזקע ןענָאק טשינ

 ןטנַאקירבַאֿפ ןוא ןטסילַאירטסודניא רעקרָאי-וינ יד סָאװ ,ןטייק יד ןשיוצ זיא
 ןוֿפ טָאטש רעטסכייר רעד ןיא רעדניק יד ןוֿפ ךעלטנעה יד ףיוא טגיילעג ןבָאה
 -יװַאד, ןֿפורעג יז טָאה ןעמ סָאװ ,טייק ַא ,טייק עיינ ַא ןעמוקעגוצ ,טלעוו רעד
 | ,?סלדנָאב סיקסווָאד
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2 
 ַא ןָא ןַאלּפ ַא ןָא ןרָאװעג טלעטשעגסיוא זיא ּפַאש סיקסווָאדיװַאד גניווריוא

 ןוֿפ ןבירטעג ,שירָאזיװָארּפ ,רעּפעש ערעדנַא יד יוו ,ּפַאל-ּפַאכ רָאנ ,גנוטײרברָאֿפ
 -נָא טוואורפעג טָאה עיצקודָארּפ יד סָאװ ,גערֿפכָאנ ןוֿפ ָאּפמעט ןקידנגייטש םעד
 .ןגָאי

 רעטסקיצנַאװצ רעד םורַא זיוה-רעגַאל םענעזָאלרַאֿפ ןטלַא ןַא ןיא טגײלרַאֿפ
 ,הרוחס רעקידעבעל רַאֿפ רעגָאל ַא ,ּפַאש רעד טָאה ,דיאס-טסיא רעד ףיוא סַאג
 ןייק .ןרעדנַא ןכָאנ ןרָאג ןייא הרוחס רעטיוט רעד ןוֿפ ןעמונעגקעװַא זייווכעלסיב
 ,זיוהי-רעגַאל םעד ןיא ןרָאװעג טכַאמעג טשינ ייברעד ןענייז ןעגנורעדנע עסיורג
 עטשרעבייא יד ףיוא טּפעלשעגֿפױרַא טָאה סָאװ ,טֿפיל רעקיצנייא רעבלעז רעד

 ןלַאב יד ,קעּפ"ייט עשיזעניכ עטקַאּפעג-יורטש יד ,רעדעל סנטסַאק יד סנרָאג
 עטלַא טּפעלשעגֿפױרַא טציא טָאה ,ןענישַאמ עשירטקעלע ןוא ןרָאטָאמ יד ,סנלָאװ
 טימ עבלעז יד וצ --- ,שײלֿפ-ןשטנעמ --- ,רעדניק ,ןעױרֿפ ,ךעלדיימ עגנוי ,ןדיי

 -עג עכעלמייהוא ,עטערומכרַאֿפ ביוטש סנקלָאװ טימ ,ענעגױצרַאֿפ סבעוװניּפש
 -- ,תורוחס טימ ןעמונרַאֿפ ןעוועג ץלַא ךָאנ ןענייז סנרָאג שטשרעטנוא יד .רעכעמ
 -- ,תורוחס עלַאינָאלָאק טימ קעז ,ןטכורֿפ ערעדנַא ןוא ןשזנַארָא טימ סנטסַאק
 ןטשרעטנוא ןֿפױא טַאהעג טָאה רעלדנעה:-טכורֿפ ַא סָאװ ,טקַארטנָאק רעד תמחמ
 ןליבָאמָאטױא-טסַאל ןגעלֿפ טכַאנייב .טֿפַארק ןיא ןייז טלָאזעג גנַאל ךָאנ טָאה ,ןרָאג
 טרָאד ןוֿפ ןריֿפּפָא ןוא ריט רעד וצ ןריֿפוצ רעלדנעה-טכורֿפ ןוֿפ רענעגעוו ןוא
 וצ טמָארטשעג ןעמָארטש-ןשטנעמ ןבָאה טכַאנרַאֿפ ןוא גָאטרַאֿפ ; תורוחס ערעייז
 ,טעברַא רעד ןוֿפ ןוא טעברַא רעד

 וצ טריֿפעגֿפױרַא ןבָאה סָאװ ,זיוה םעד ןיא טיובעגנייא רעטעּפש ,ןגיטש יד
 ןתמא רעד ןיא .ּפערט-רעייֿפ יו ץעזעג ןרַאֿפ ןעניד טלָאזעג ךיוא ןבָאה ,רעּפעש יד
 -- ןענוֿפעג ךיז ןבָאה סע ואוו ,קָאטש םעד וצ טריֿפעג ןגיטש יד ןבָאה ,רעבָא
 ןקָאטש עטשרעביוא יד וצ ןגיטש יד :ןרעמיצ-לעטשסיוא יד ,סָאב ןוֿפ סיֿפָא רעד
 ףיוא ןרָאװעג ןוטעג זיא ןיילַא טעברַא יד .ןרעװ טיובעגוצ טֿפרַאדַאב טשרע ןבָאה
 ןכיירגרעד לייוורעד טנָאקעג רָאנ טָאה ןעמ עכלעוו וצ ,סנרָאג עטשרעבייא יד
 ןיא ךיילג טריֿפעגנײרַא טָאה טֿפיל רעד .רָאדירָאק ןיא טֿפיל-טכַארֿפ םעד ךרוד
 ןרָאװעג טכירעגסיוא שירָאזיװָארּפ ,לייא רעד ןיא ןענייז סָאװ ,ןירַא רעּפעש יד
 יד טלײטעגּפָא ןבָאה ךעלטנעוו-רעטערב עניד .טעברַא ןוֿפ רעצעלּפ ןיא ןרעגַאל ןוֿפ
 ." סרעּפיערד , יד ןוֿפ סרעכַאמ-לּפמעס יד ,סרעכַאמ-לּפמעס יד ןוֿפ סרעדיינשוצ

 ןבָאה ייז .רעטעברַא-רעדיילק יד ןוֿפ ןטַארקָאטסירַא יד ןעוועג ןענייז סָאד
 ערעכעה ןעוועג ןענייז תוריכש ערעייז .סַאלק ןטריגעליװירּפ ַא וצ טרעהעג עלַא
 .ערעסעב ןעוועג ןענייז טעברַא רעייז ןוֿפ ןעגנוגנידַאב יד ךיוא ןוא ,ערעדנַא יד ןוֿפ
 רַאֿפ םענייא ,ןטעזָאלק-רעסַאװ ייווצ ןרָאג רעייז ףיוא טגָאמרַאֿפ וליֿפא ןבָאה יז
 טעזָאלק ןייא טַאהעג ןבָאה סנרָאג ערעדנַא יד .ןעױרֿפ רַאֿפ -- ןרעדנַא םעד ,רענעמ
 .רעטכעלשעג עדייב רַאֿפ
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 ,לטנעוו םעניד ַא טימ ערעדנַא יד ןוֿפ טדײשעגּפָא ,לײטּפָא ןטשרע םעד ןיא
 ,תורוחס עלַא יד טגײלעגנָא ןעוועג ןענייז ייז ףיוא .ןשיט עגנַאל ןענַאטשעג ןענייז
 ןטמירַאב ףיא טײנעגֿפױא "יקסווָאדיװַאד גניווריוא , עמריֿפ יד טָאה .ייז ןוֿפ סָאװ
 ,ןֿפָאטש ענעדיײשרַאֿפ ןוֿפ ,ןָאסַאֿפ-עשזילגענ ןיא ,קיטש ןייא ןוֿפ דיילק סָאד ,,לעדָאמ
 טימ --- ,ןלעדָאמ ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ,סרעֿפױק ןדַארג ענעדײשרַאֿפ רַאֿפ טמיטשַאב
 ןענייז רעדיילק עלַא יד .ןדלַאֿפ ןֹוא ןֿפײלש ,ןדלָארט עקיטרַא-םערַאה עשירומ
 ןָאֿפיש ןקיטכיזנרוד םעד ןוֿפ --- ,ןלַאירעטַאמ ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןרָאװעג טכַאמעג
 ןוא ?לַאואו, רעקיטכיזכרוד רעד ןוֿפ ,ערָאמ ןטלטסעקעג ןרעווש םעד וצ זיב
 -ירק עֿפײטש יד וליֿפַא .ןיטַאס ןקיצנַאלג ,ןרעווש םעד וצ זיב עשזנָאּפ רעשיזעניכ
 . רעדיילק עגיליב יד רַאֿפ .ןרָאװעג טצונַאב זיא ַאטעֿפַאט עקידעכרָאש ןוא עקידלעש
 ןעמ טָאה ןטסרעמ םוצ רָאנ ,ץיצ ןטלטסעקעג ןקידרעמוז ,ןייל טצונעג ןעמ טָאה

 -רַאֿפ ןיא ,ןרילָאק ענעדײשרַאֿפ ןיא ּפערק דיילק טרָאס ןקיזָאד םעד רַאֿפ טצונעג
 .ןרילָאק ליֿפ ןוֿפ ןסנַאוינ ,םערק ןוא סייוו ,ןירג ,טיור ,יולב ,בעוועג םינימ ענעדייש

 רעדיינשוצ עטעדליבעגסיוא-לעיצעּפס ןוֿפ ןענייז ןלַאירעטַאמ ןסיוטש יד
 ענעדײשרַאֿפ יד ןדיינשוצ םייב זַא ,טנכערעגסיוא ױזַא ,ןרָאװעג טגיילעגסיוא יוזא
 רעדיינשוצ םעד ןוֿפ .ץעוויג ןיא ןייג לַאירעטַאמ רעקיצניוװ סָאװ לָאז דיילק ןוֿפ ןלייט
 הכאלמ רעד וצ ,ןָאסַאֿפ ַא ןוֿפ גלָאֿפרעד רעד ןעגנַאהעגּפָא רעקינייו רעדָא רעמ זיא
 סָאװ ,טיילעגנוי עטינעג רָאנ ןענייז סע ןוא ,טײרבעגרָאֿפ ןייז טזומעג ןעמ טָאה
 עגנוי יד .טקיטֿפעשַאב ןעוועג ייברעד :ךַאֿפ ןרַאֿפ טעדליבעגסיוא ךיז ןבָאה
 יירעדיינש ייב טעברַאעג ,דנַאלסױא ןיא ןריובעג ייז ןוֿפ עטסרעמ יד ,ןשטנעמ
 יו ןרעוו וצ סרעסעב סעּפע עיציבמַא רעד טימ ,טנוװָא ןיא טרידוטש ןוא גָאטיײב
 ןשיט עגנַאל ,עסיורג יד ייב טציא ןענַאטשעג ןענייז ,טנעהיּפַאש עכעלנייוועג
 יד ןיא ןטינשעג סרעסעמ עֿפרַאש-ףיט טימ רעדָא ןרעש עסיורג טימ ןבָאה ןוא
 -ֿפױרַא ייז זיא סָאװ ,םרָאֿפ רענעריּפַאּפ ַא טיול שובלמ ןוֿפ ןלייט יד הרוחס ןסיוטש
 -םרָאֿפ ןטימ ךיז טניֿפעג רעכלעוו ,רעדיינשוצ-טּפיוה םעד ןוֿפ ןרָאװעג טקישעג

 { טנעה יד טימ ןרָאװעג ןטינשעג ןענייז סנדייז ערעייט יד רָאנ .סיֿפָא ןיא ,רענעכייצ
 ןטינשעג זיא סנטעבסיוא סָאד ,סעקװעשטָאּפ יד ,ןבָאגוצ יד ,תורוחס עגיליב יד
 : .ןענישַאמ-דיינש עשיוטקעלע טימ ןרָאװעג

 -נעטשנַא ןעזעגיוא ןבָאה ,טרענעג טוג ןעוועג ןענייז רעדיינשוצ עטסרעמ יד
 ןבָאה ,ךַאֿפ םעד ןיא עטשרעבייא יד ןעוועג ןענייז ייז .גנודיילק רעייז ןיא קיד
 יד טימ ןָאינוי רעד ןוֿפ ךַאמּפָא ןטצעל םעד ךָאנ .תוריכש עטסכעה יד ןגָארקעג
 םעד ןזיוועגקירוצ ןבָאה סרערושטקעֿפונַאמ יד יו םעד ךָאנ ,סרערושטקעֿפונַאמ
 -טיברַא) גנולטימרַאֿפ עכעלײטרַאּפמוא ןַא טרעדָאֿפעג טָאה סָאװ ,? לָאקָאטָארּפ;
 ןעוועג ךָאװ-טעברַא רעקידנוטש-קיצרעֿפ ַא רַאֿפ תוריכש ערעייז ןענייז ,(גנוריר
 -רַאֿפ רעטרעהעגמוא ןַא ,רעלָאד קיצנַאװצ-ןוא-ףניֿפ זיב קיצנַאװצ-ןוא-ייווצ ןוֿפ
 .ךַאֿפ ןיא רעטעברַא עלַא ןוֿפ האנק יד ןֿפורעגסױרַא טָאה סָאװ ,טסניד

 ןלייט יד ןטינשעגסיוא ןבָאה רעדיינשוצ יד ואוו ,סרעסעמ-דיינש יד רעטנוא
 רעד רעטנוא ,ךעלגניי ןוא ךעלדיימ ערטסַאילַאכ ַא טעברַאעג טָאה ,שובלמ ןוֿפ
 טריטרָאס ןבָאה ייז .ױרֿפ רערעטלע ןַא ,ןירעעזֿפױא רעטינעג ַא ןוֿפ טכיזֿפױא
 רעדיינשוצ-ןישַאמ יד ןוא רעדינשוצ:טנַאה יד סָאװ ,ןלייט ענעטינשעגוצ יד
 : ,ןֿפרָאװעגסױרַא ןבָאה

 םוצ ןעגנַאגעגנײרַא זיא ןלַאירעטַאמ ענעטינשעגוצ יד ןוֿפ לייט רעסיורג ַא
 .ןעמ-לשוב; רעדָא "סרעּפיערד; יד טעברַאעג ןבָאה סע ואוו ,לײטּפָא ןטייווצ
 ןֿפױא ןטעברַאוצסיוא ןעוועג טמיטשַאב זיא סָאװ ,עיצקודָארּפ יד ןעוועג זיא סָאד
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 טימ תורוחס ענעטינשעגוצ יד ןוֿפ רעבָא לייט רעסיורג ַא .ּפַאש םעד ןיא ,טרָא |
 ןוא ךעלטניב עלעיצעּפס ןיא ןרָאװעג טקַאּפעג זיא ןלַאטעד ןוא ןבָאגוצ עלַא
 -ַאב ןענייז ךעלטניב יד .רעמיצ-רעלכייּפש ןרעדנוזַאב ַא ןיא ןרָאװעג ןגָארטעגּפָא
 -ֿפיױא ןעמונעגרעטנוא ךיז ןבָאה סָאװ ,סרָאטקַארטנָאק יד רַאֿפ ןעוועג טמיטש
 טלָאצ סָאװ ,ּפַאש ַא ןיא טסָאק סָאד יו זיירפ ןרעקיליב ַא רַאֿפ רעדיילק יד ןעיינוצ
 סיקסווָאדיװַאד, עטמירַאב יד ןעוועג סָאד ןענייז ךעלקעּפ יד .תוריכשןָאינוי
 .ןעמייה עמערָא יד ןיא ןעוועג רעלוּפָאּפ יױזַא ןענייז סָאװ ,"סלדנַאב

 טמיטשַאב ןענייז "סלדנָאב;, יד זַא ,טסואוועג ןבָאה סרעדיינשוצ יד שטָאכ
 -ןָאינוי ןוֿפ טשינ ןרעוו וצ טעברַאעגסיוא ןוא ּפַאש ןוֿפ ןרעוו וצ טלגומשעגסיורַא
 ןָאינוי יד .טעברַא יד ןוט וצ ןגָאזּפָא ךיז טנָאקעג טשינ ייז ןבָאה ךָאד ,טנעה
 ,טעברַא-רָאטקַארטנָאק רעביא לָארטנָאק ַא ןעגניװצוצֿפױרַא ךַאװש וצ ןעוועג זיא
 ןוא ,ןעצ ןצניינ ןוֿפ קיירטש םענענואוועג םעד טניז ןוט טוואורּפעג סע טָאה יז
 | ,ןכיירגרעד וצ ןזיווַאב טשינ סע טָאה

 ןוֿפ ,"ריַאֿפ דנע ריַאחא ןוֿפ טכער עטולָאסבַא סָאד טצונַאב ןבָאה סעסָאב יד
 ןעמעוו ןגָאזּפָא טנָאקעג ןבָאה ייז .רעטעברַא ןגָאזּפָא ןוא רעטעברַא ןלעטשנָא
 -עליווירּפ םעד ףיוא וליֿפַא ןגעלעג זיא סָאב ןרַאֿפ דחּפ רעד ,טלָאװעג ןבָאה ייז
 .רעדיינשוצ םעד ,רעטעברַא ןטריג

 ןענייז ,סנירעטעברַא עטינעג ןייז טזומעג ךיוא ןבָאה סָאװ ,רעריטרָאס יד
 "ּפָא; םעד ,סנירעטעברַא עטלָאצַאב-טסגרע יד ןוֿפ ןרָאװעג טגרָאבעגסױא רעבָא
 רַאֿפ תוריכש ערעייז ."סרענילק, יד ןוא ?סנירעשיניֿפ,, יד ,ּפַאש ןוֿפ ?ץכעלַאֿפ
 ,רעלָאד ןעצ יו רעקיצניװ ןעוועג ןענייז ךָאװ-טעברַא רעקידנוטש-קיצֿפוֿפ ַא

 ,"סרעטסייב. יד ןענוֿפעג ךיז ןבָאה ןרָאג ןבלעז ןוֿפ לײטּפָא ןטייווצ םעד ןיא
 ,ןעניקענַאמ .ייז וצ ןעמוקעגנָא ןענייז שובלמ םעד ןוֿפ ןלייט ענעטינשעגוצ יד סָאװ
 ,ןילשומ ןקיליב ַא ןיא טריּפַארד ןעוועג ןענייז ,ייר רעגנַאל ַא ןיא טלעטשעגסיוא
 -ַאמ יד טדײלקַאב ןבָאה ךעלדיימ ענעסקַאװעגסיױא ןוא ןעױרֿפ עקירעי-לטימ
 -יינשוצ יד ןוֿפ יז וצ ןעמוקעגניירַא ןענייז סָאװ ,שובלמ ןלייט יד טימ ןעניקענ
 ןבָאה ,ןילשומ םוצ ןלייט יד ךעטש-עגירטסָאֿפ עסיורג טימ קידנטֿפעהוצ .סרעד
 ,רעטעברַא-ןישַאמ-יינ יד ,סרעטיערעּפָא יד רַאֿפ שובלמ םעד טײרבעגרָאֿפ יז
 ,עכעלטרָאװטנַארַאֿפ ןוא עטַאקילעד ַא רעייז ןעוועג זיא טעברַא יד

 ןעוועג ןבעל ץנַאג רעייז ןענייז ,טעברַאעג ןבָאה סָאװ ןעױרֿפ עטסרעמ יד
 ןלַארטש עמערַאװ יד רעטנוא ,עילַאטיא רעקינוז רעד ןיא ,םייה רעד ןיא סנירָאטיײנ
 -ױַאֿפ ַא ןיא .רעווקס רענַאיליציס ַא ףיוא רעדָא ,לסעג-רעטניה רעלָאּפַאענ ַא ןוֿפ
 רעטנוא ,עיצילַאג ןיא ,ןלוּפ ןיא ,דנַאלסור ןיא לטעטש ןטיײנשַאב ,םענעֿפרָאװ
 ,טעקזולב יד ןיא ,רעדיילק יד ןיא טײנעגניײרַא ךעטש יד טימ ןבָאה ייז : סעטסָאב -עלַאב עשימייה רַאֿפ סנדנ ערעייז טיינעגסיוא ןבָאה ןוא ךעלדיימ ןסעזעג ןענייז בוטש רעשידיי ַא ןיא ,לּפמעל-טֿפַאנ ַא ןיא לטכיל ַא ייב ,למיה ןטערומכרַאֿפ ַא
 םענעדלָאג ןיא ,ָאד ייז ןעייטש טציא ,תומולח עשלדיימ ערעייז סעצינדָאּפס יד ןיא
 .ןירַא ּפַאש רענַאקירעמַא םעד ןיא םייה רעטלַא רעד ןיא לעטשקרעוועג םעד ןוֿפ טריֿפעג םיא ןבָאה ייז סָאװ ,ןרָאי עשלדיימ ערעייז ןוֿפ םולח םעד רעטייוו ןבעוו ייז ןוֿפ ליֿפ םירָאװ --- ,דניק רעייז ןרָאװעג זיא לדָאנ יד ןוא ,ּפַאש ןטימ טַאהעג הנותח ןבָאה סָאװ ,ךעלדיימ ענעסקַאוועגרעביא עשידיי ,םייח רעד ןיא רעדניק ערעייז טזָאלעגרעביא ןבָאה עכלעוו ,סרעטומ עשינעילַאטיא -- ,דנַאל

 -יורט עשינעילַאטיא טימ ,ערעגניי ןוא ערעטלע ,ךעלדיימ ,סרעטומ עטלַא יד
 ,דייז ןוא טעמַאס טימ ןדײלקַאב ,ןגיוא עקירעיורט עשידיי טימ ןוא רעזענ עקירע
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 ךָאנ העש סױאיגָאט ,ןייא-גָאט ןעניקענַאמ יד טסיטַאב ןוא ןיש-עדיּפערק טימ
 ןרילעדָאמ ,ייז ףיוא ןדלַאֿפ יד ןריּפַארד ,ןטסעב עמַאס ןיא סיוא ייז ןצוט ייז .העש
 סָאװ ,ייז ןוֿפ רענייא טשינ ייב .סעטלָאקעד ערעייז ןצוּפַאב ןוא סעילַאט ערעייז
 טילג ,ןרָאװעג טריזילַאער טשינ ךָאנ זיא ןַאמ ַא טימ ןבעל ַא ףיוא גנונעֿפָאה ריא
 ענרעצליה:-טיוט יד ןוֿפ טרָא ןֿפױא --- שטנואוו רעד ּפַאש ןוֿפ שַא םעד רעטנוא
 עילַאט ענעגייא ריא ,ןֿפָאטש עכייר יד ןיא ןליה וצ בייל ןגייא ריא ,ןעניקענַאמ
 ןבײהוצֿפױוא טסורב ענעגייא ריא ,סנדייז ןקידנרעמיש םעד ןיא ןרילעדָאמ וצ
 .עטסרעמ יד ייב רָאנ .ערָאמ ןקיטכיזכרוד ןוֿפ סעילַאֿפ יד ןיא ןגָאלש ןזָאל ןוא
 טעמַאס ןוא סנדייז ןוֿפ טרָא ןֿפױא ,ןשָאלעגסיוא שטנואוו רעד ןיוש זיא יז ןוֿפ
 ,רעדניק יד ןוֿפ טעברַא רעד ייב "ןירעטסייב,, ַא טרעלק ,בייל םענעגייא ריא ףיוא
 טקניטסניא-רעטומ ןטוג םעד ןיא טביולג יז .םייח רעד ןיא טזָאלעג טָאה יז סָאװ
 -ֿפיױא סָאד טזָאלעגרעביא טָאה יז טנעה סנעמעוו ףיוא ,לדיימ רעטלע ריא ןוֿפ
 ןענייז ךַאֿפ םעד ןיא סנירעטעברַא עטסרעמי יד םירָאװ .ערעגניי יד ףיוא ןסַאּפ
 סָאװ ,סנירענידרַאֿפ ,סנירָאטײנ ענענַאטשעגסיױא עטינעג ,ןעױרֿפ עקירעי-לטימ
 / ךיוא ןרעהעג ייז ,עטלָאצַאב -טוג ַא זיא טעברַא יד .רעזייה ערעייז ףיוא ןטלַאה

 רַאֿפ טָאה ןָאינוי יד .ךַאֿפ ןוֿפ רעטעברַא יד ןשיווצ לייט ןשיטַארקָאטסירַא םוצ
 :גיז ןסיורג םעד ןענואוועג ןבָאה ייז ןוא --- ,גנורעדָאֿפ ַא טלעטשעגסױרַא ייז
 .רעלָאד ןצֿפוֿפ שזַא -- ךָאװ ַא העש קיצֿפוֿפ ןריּפַארד רַאֿפ

 ייז ,סרעכַאמ-לּפמעס יד ןסעזעג ןענייז ,טנַאװ רעניד ַא ךרוד טרעדנוזגעּפָא |
 ןייז טוומעג ןבָאה ייז לייוו ,סַאלק ןטריגעליוװירּפ םעד וצ טרעהעג ךיוא ןנָאה
 ןעוועג ןענייז סָאד .ךַאֿפ-רעדיינש םעד טנעקעג ןבָאה סָאװ ,סעכָאלעמלַאב עטינעג
 טכַארבעגטימ ןבָאה סָאװ ,ןערֿפ לייט ַא ךיוא ,ןשטנעמ ערעטלע סנטסױעמ
 טלעטשעגנעמַאזוצ ןוא טײנעגֿפױא ןבָאה ייז ,םייה רעטלַא ױעד ןוֿפ ךַאֿפ רעייז
 טשינ ןענייז ייז ."רעניַאזעד, םעד ןוֿפ רעטסומ םעד טייל ,שובלמ עצנַאג סָאד
 יז ןוא -- רעמיצ םעד ןיא רעדיינש רָאּפ ַא ןעוועג רָאנ ןענייז סע .,ליֿפ ןעוועג
 רעדָא ,ןענישַאמ ייב רעדנוזַאב ןסעזעג ןענייז ייז .לעודיווידניא טעברַאעג ןבָאה
 טקוקעגסיוא ךיוא ןבָאה ייז .טנַאה רעד טימ טעברַאעג ןבָאה ייז ואוו ,ןשיט ייב
 ןעוועג ןענייז תוריכׂש ערעייז לייוו ,רעטעברַא טשער םעד ןוֿפ טרענעג רעסעב
 ןצרעֿפ ןוֿפ :רעטעברַא עכעלנייועג יד ןוֿפ תוריכש יד רעבירַא רעכעה ליֿפ
 | .ךָאװ רעקידהעשיקיצֿפוֿפ ַא רַאֿפ רעלָאד ןצֿפוֿפ זיב

 םעד ןוֿפ סַאלק ןטריגעליװירּפ םעד וצ טרעהעג ןבָאה סעכָאלעמלַאב עלַא יד
 גונעג טָאהעג ןבָאה ייז ןטלַאהעג רענייר ןעוועג ןענייז ןרעמיצ ערעייז .ךַאֿפ
 ,זױה-רעגַאל ןוֿפ רעטצנעֿפ עניילק יד סָאװ ,טכיל-גָאט גונעג טשינ עקַאט .טכיל
 -רַאֿפ טכידעג ךָאנ וצרעד ,ןכַאמוצרעביא טייצ ןייק ןעוועג טשינ זיא סע עכלעוו
 טשינ יז סָאב רעד טָאה רעבָא רַאֿפרעד .טזָאלעגנײרַא גרַאק ןבָאה ,עטביוטש
 בילוצ .ןסעזעג רעמעװקַאב ךיוא ןענייז ייז .טכיל שירטקעלע ןייק טעװעלַאשזעג
 עלעודיוװידיא ןַא טגנַאלרַאֿפ טָאה עכלעוו ,טעברַא רעייז ןוֿפ רעטקַארַאכ םעד
 -וצסיוא ףיוא ץַאלּפ טַאהעג ןבָאה ןוא ליֿפ .ןעוועג טשינ ייז ןענייז ,גנולדנַאהַאב
 ןַא ןיא טנעה יד טימ ןגָאלשנָא ךיז ןֿפרַאדַאב וצ טשינ ,סמערָא ערעייז ןטיײרּפש
 / סָאװ ,טעברַא רעייז רַאֿפ טייצ רעמ ןעמונעג ךיוא ךיז ןבָאה ייז .טסורב סנרעדנַא
 רעד ןוֿפ תמחמ ,םעד ןיא ךיז ןשימנײרַא טנָאקעג סָאװ-קיניײװ טָאה ןַאמרָאֿפ ועד
 םעד ןוֿפ גלָאֿפרעד רעד קיגנעהּפָא ןעוועג זיא ןלַאטעד יד ןוֿפ גנוטעברַאסיוא
 ,רעטסומ םעד ןוא

 ךיז ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ןבָאה ,טעברַא-קיטש טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,יד רָאנ



 ןגָאי וצ רעטעברַא-ךָאװ יד ךיוא םעד ךרוד קידנטיונ ,טעברַא רעד טימ טגָאיעג
 טמענ סע סָאװ ,טייצ רעד ןיא קוליח רעסיורג-וצ ןייק ןייז טשינ לָאז טע ידּכ ,ךיז
 "רעד זיא סע --- .רעטעברַא-ךָאװ יד ןוא -קיטש יד ןשיווצ ,שובלמ ַא ןעײנוצֿפױא
 -קיטש יד ןעמַאזװצ ןשימ וצ רעבעג-טעברַא םעד ןוֿפ עדָאטעמ יד ןעוועג רַאֿפ
 ,רעטעברַא-ךָאװ יד טימ רעטעברַא

 ,ּפַאש-ןָאינוי ַא ןעוועג זיא ּפַאש סיקסווָאדיװַאד סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טשינ
 ןגָאװצּפָא טייקיניילק רעדעי רַאֿפ טכער סָאד ןעמונעג ךָאד ךיז סָאב רעד טָאװ
 םעד ררַאֿפ גָאזּפָא ןוֿפ הביס יד ןבעגנָא ייברעד ןֿפרַאדַאב וצ טשינ ,רעטעברַא ןַא
 ףלָאװ םעד רַאֿפ ןקָאושעג עקַאט ךיז רעטעברַא רעדעי טָאה .,טַאגעלעד'ןָאינוי
 יד ןוא ,ּפַאש ןוֿפ ריט טייז רענעי ףיוא םיא ףיוא טרַאװעג טָאה סָאװ ,רעגנוה
 םעד ןבײזוצֿפױא טשינ :ָאּפמעט ןקיטסַאה ַא טימ ןעגנַאגעג רַאֿפרעד זיא טעברַא
 טָאה רע סָאװ ,טענ יד ץוחַא סרעדנַא טעּפע ןעז וצ טשינ ,לדָאנ רעד ןוֿפ ּפָאק
 -ירַא ךיז טימעג קידנעטש ,טלײַאעג קידנעטש ךיז רעטעברַא רעד טָאה ,טייגעג
 | ;ןטייוצ םעד ןגָאיוצרעב

 טרעטסומ יד ןוֿפ טעברַא רעלעודיווידניא רעד ןוֿפ ןעגנוגנידַאב יד ןענייז ךָאד
 עטשרעבייא יד ףיוא ןעגנוגנידַאב-טעברַא יד ןוֿפ רעסעב ךרע ןיא טשינ ןעוועג
 -ןסַאמ יד ןרָאװעג טעברַאעגסיױוא זיא סע ואוו ,ּפַאש סיקסווָאדיװַאד ןוֿפ סנרָאג
 | ,עיצקודָארּפ

 ,עיצקודָארּפ-ןישַאמ ןעוועג זיא עיצקודָארּפ"ןסַאמ יד
 ןעמ זיא ,קָאטש ןטירד ןֿפױא ןעמוקעגֿפױרַא טֿפיל-טנַארֿפ ןטימ זיא ןעמ יו

 -עג ַא ?ןעמושז ַא ןוא ןשיור ַא .םונהיג ןוֿפ ליומ םעד ןיא ןלַאֿפעגנײרַא ךיילג
 סעקיטַאּפ יד ןבירטעג ןבָאה סָאװ ,ןרָאטָאמ עשירטקעלע ןוֿפ ןּפַאלק ַא ןוא רעדור
 ,ָאפמעט ןקידלדניווש ַא ןיא קידנֿפױל ,ןענישַאמ-יינ יד ןוֿפ רעדער יד רעביא
 טםעד טליֿפעגנָא טָאה ,ןגָאירעביא טלָאװעג ערעדנַא סָאד סנייא ןטלָאװ ייז יו
 ,ללח ןצנַאג

 ןעוועג טשינ ןיוש ןענייז ָאד .סרָאטײרעּפָא יד ןוֿפ ּפַאש רעד ןעוועג זיא סָאד
 רעגנַאל ןייא רָאנ ,ךעלטנעוו ךרוד ךיישנשיווצ ןייק ,ןלײטּפָא ערעדנוזַאב ןייק
 טרָאה ןישַאמ ןייא ,ןענישַאמ-יינ ןעייר טימ טלעטשַאב ,טגַאװ וצ טנַאװ ןוֿפ ּפַאש
 סָאװ ,חוּכ ןשירטקעלע םָארטש ןייא ךרוד ןבירטעג עלַא ,רערעדנַא רעד ךָאנ
 רעטצנעֿפ יד .רעדער-יירד יד ךרוד טגָאיעגנָא ןבָאה ןרָאטָאמ עקידנּפַאלק יד
 ןוֿפ ןּפַאלק םעד ןוֿפ ,ןרָאטָאמ יד ןוֿפ טגָאיעג טָאה סָאװ ,טֿפַארק רעשירטקעלע טימ ןדָאלעגנָא ,ןדיינש טנַאקעג יז טָאה ןעמ זַא ױזַא ,טכידעג ןעוועג זיא ּפַאש ןיא טֿפול יד .טֿפול רעד ןיא ןעגנַאהעג זיא ,סרָאטַאידַאר-ףמַאד עטרילַאטסעגנייא טכעלש יד ןוֿפ ערַאּפ רעקידנעפיש טימ טצעזעג ,דָאב-ץיװש ַא ןיא יו ץיח עטכידז -עג ַא .גנע ןעוועג זיא ּפַאש ןיא .ץיה רעשירטקעלע רעד ןוֿפ ןלַאֿפעצ ןייא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ ,ריּפַאּפ"גנוטייצ ןוֿפ ךעלרושזַאבַא ךיווד טכיל עקידנרַאטש עיור סָאד ןלעטשרַאֿפ טוואורּפעג ןבָאה רעטעברַא לייט .ןענישַאמ-יינ יד רעביא ןקלַאב ןוֿפ קידנעגנעה ,סענרַאב עשירטקעלע ךרוד ןטכױלַאב ןעוועג זיא ּפַאש רעד .יינעג םעד ןוֿפ ךעלמעדעֿפ ןוא ךוּפ ,סבעװניּפש .,ביוטש ןטצעזעגנָא ןוֿפ טעװָאקרַאֿפ ,טקַאהרַאֿפ ,ןרָאג ןטייווצ ןֿפױא יװ רענעלק ךָאנ ןעוועג ָאד ןענייז
 ךיז לָאז ןעמ זַא ,ןעיצסיוא טנָאקעג טשינ טנַאה ןייק טָאה ןעמ זַא ,ױזַא ןרעדנַא ןֿפױא רענייא טקורעגנָא ,ןסעזעג ןענייז ןעייר ךָאנ ןעייר ,ןענישַאמ יד ייב ,רעטעברַא יד ןוֿפ טנעה יד רעטנוא ןטָאזעג ןוא טירבעג ,טכָאקעג שממ טָאה סָאװ ,טעברַא רעוויסנעטניא רעד ןוֿפ רעבָא סנטסרעמ ,סייווש םעד ןוֿפ ,ןענישַאמ יד
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 רעסיורג ַא ,דרעב ןָא ,דרעב טימ ןדיי עקירעילטימ ,ןכש ןֿפױא ןסױטשנָא טשינ
 -עיורט טימ ייז ןוֿפ לייט .תונברקיּפַאש ,ךעלדיימ ענענַאטשעגרעביא ,ןעױרֿפ לייט
 ןבָאה ןדיי יד .רעמינּפ עשינעילַאטיא:קירעיורט טימ ערעדנַא ,עשידיי-קיר
 י"רַאֿפ טימ רעדמעה יד ןיא ןסעזעג ןענייז ,ךעלקער יד ךיז ןוֿפ ןֿפרָאװעגּפָארַא
 "עגוצ ןבָאה סָאװ ,ןתוֿפנּכ-הציצ טימ ערעדנַא ,טעטסַארכעצ לייט ,לבוַא עטרַאש
 יפַאק יד ייס רָאנ ,ךעלּפַאק טימ ערעדנַא ,ּפעק עזיולב טימ לייט ,טסורב יד טקעד
 "סייווש יד ןוֿפ ,סנרעטש יד וצ ,ּפעק יד וצ טּפעלקעג ךיז ןבָאה רָאה יד ייס ,ךעל
 ןענייז סָאװ ,יד ייס ,רעמינּפ סנעמעלַא .ייז ןוֿפ טֿפירטעג ןבָאה סָאװ ,סנּפָארט
 ןֿפורעגסױרַא ןבָאה ןוא ןרילָאק עלַא ןיא דרעב עקידובּכב טימ ןעוועג טצנַארקַאב
 ,יד ייס ,ייז ןיא טרעבליזעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רָאה עסייוו יד ךרוד ךיז וצ ץרא-ךרד
 -- ,רעזענ עטצרַאטשעגסיױוא עסיורג טימ רעמינּפ עטעקַאנ ןגָארטעג ןבָאה סָאװ
 -סורַא רעטכיל עמייהעג יוװ ןבָאה סָאװ ,ןגיוא טגָאמּרַאֿפ ןבָאה רעמינּפ סנעמעלַא
 רעייז ןוֿפ ,ןבעל רעייז ןוֿפ טלייצרעד ,ןשטנעמ יד ןוֿפ תוהמ םעד טלַארטשעג
 ןוֿפ ןוא ןשטנואוו ערעייז ןוֿפ ,ןרעיורט רעייז ןוֿפ ,ןדײרֿפ ערעייז ןוֿפ ,ןעמוק
 : .ןעקנַאדעג ערעייז

 ןוֿפ שינעבעלרעביא סָאד ןײרַא ךיז ןיא ןּפַאז סָאװ ,ןעמָאװש יו ןענייז ןגיוא
 ךיז ןליֿפ סָאװ ,ןטסירב יװ ךיוא ןענייז ייז .השורי ןייז ,תובָא ענייז ןוֿפ ,שטנעמ
 ןײרַא ןגיוא יד ןיא ןשטנעמ ַא טסקוק וד ןעוו .ןסיוװ ןוֿפ ךלימ רעד טימ ןָא
 ,לטימ ןקידתושממ ןדעי ןָא ,רעטרעוו ןָא --- ריד וצ םיא ןוֿפ רעביא ךיז טגָארט
 טסרעוו וד ,ןשטנעמ ןיא עקידתוֿפּתושב סָאד ,גנורירַאב רעוויטיאוטניא ךרוד רָאנ
 ןייא וצ םיא טימ ךיז טסדניברַאֿפ וד : רעמ .םיא טסײטשרַאֿפ וד ,רעדורב ןייז
 .ןזעוו

 .ןקיטסייג רעייז טקוקעגסױרַא ןבָאה ייז ןוא ,ןקוק טנָאקעג ןבָאה ןגיוא יד
 רֶעייז ןוֿפ טֿפלעה ַא טבעלעג ןבָאה ,ןסעזעג ןענייז סָאװ ,יד ןוֿפ בור'ס .תוהמ
 טכַארבעגטימ ןבָאה ייז .דנַאל רעדנַא ןַא ןיא ,למיה רעדנַא ןַא רעטנוא ןבעל
 םעד'יטָא ןוֿפ ןגיוז ייז ןוא -- ןרָאא עשרעדניק ערעייז ןוֿפ םולח םעד ךיז טימ
 ןייז טציא לָאז סָאװ ,טַאהעג טשינ ייז ןבָאה רָאװ עשרעדניק ןייק םערָאװ ,םולח
 -עגנייא ,ןענישַאמ יד ייב ייז ןציז .ןבעל ןרעוװש רעייז ןיא טסיירט ןוֿפ ךלימ יד
 יד ןיא סרעדור יד ייב ןֿפַאלקש-ןרעלַאג טייק ַא יו ,ןרעדנַא ןיא רענייא טסערּפ
 ליֿפ ,ןגיּפשעגסיױוא ייז ןבָאה סָאװ ,ןעמייה יד ןוֿפ ןעמולח ןוא ,ןֿפיש ןוֿפ רעכייב
 ,רעדניק ןוא רעבייוו ,סעילימַאֿפ ערעייז ךָאנ ןבָאה ,ןדיי ערעטלע יד יװ ,ייז ןוֿפ
 טָאה ,עּפָארײא ןיא טעוװעשוב עכלעוו ,המחלמ יד ןוא ,םייה רעטלַא רעד ןיא
 תורוש עגנַאל יד טנעה יד טימ ייז ןעיצ .ייז טימ גנודניברַאֿפ עדעי ןטינשעגּפָא
 טימ רעבייל ערעייז טימ קידנֿפױלטימ ,לדָאנ-יינ רעקידנגָאי רעד רעטנוא טענ
 רעד ןיא ּפָא ךיז ייז ןטלַאה ,טֿפַארק-ביירט רעשירטקעלע רעד ןוֿפ ָאּפמעט םעד
 ןוֿפ לייט .תומולח עשימייה ערעייז ןוֿפ ןרעסַאװ עליטש יד ןיא ןעור ןוא הבשחמ
 -- ערעדנַא ,םייה רעטלַא רעד ןיא רעדניק ןוא רעבייוו ערעייז טימ ןענייז ייז
 ןבָאה ייז ואוו ,ןעמייה עטלַא ערעייז ןוֿפ םישרדמ-יּתב יד ןיא תורמג ערעייז ייב
 ,ןעמייה יד ןגעוו ןטכַאוט ערעדנַא ךָאנ ,ןרָאי ערעייז טכַארברַאֿפ ןטסרעמ םוצ
 סָאװ ,רעדניק עניילק ערעייז ןגעוו ,דנַאל םעד ןיא טיובעג ןיוש ןבָאה ייז סָאװ
 םייה יד ירֿפ ןזָאלרַאֿפ ייז : רעטכיד ןוֿפ טרָאװ םעד טיול ,ךַאװ ןטלעז ןעעז ייז

 ןעעז ערעדנַא ךָאנ :ךַאװ רעדניק יד ןעניֿפעג וצ קירוצ טעּפשיוצ ןעמוק ןוא
 ,סעקנָאל ענירג ףיוא ךעלזייה ןגעוו ןעמולח ,טֿפנוקוצ רעד ןיא תומולח ערעייז
 ,םייה רעטלַא רעד ןיא טַאהעג ייז ןבָאה ייז יװ ,ןייטש ןכייט ייב
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 ןגױזעגסױרַא טָאה ּפַאש ןוֿפ טֿפול יד סָאװ ,ךעלדיימ ענעסעזרַאֿפ עטלַא יד

 יד ןוֿפ ךרַאמ םעד -- ןישַאמ יד ןוא ,טײקשירֿפ עכעלטנגוי יד ןקַאב ערעייז ןוֿפ
 , ,לָאמַא ,לָאמַא ,לָאמַא ןבייהנָא ןלעװ ייז סָאװ ,ןבעל םעיינ ַא ןגעוו ןעמולח ,רענייב
 ןקיטביר םעד ןקישוצ ייז טעװ ןוא ייז וצ ןייז טוג טעװ לזמ סָאד רעדָא טָאג ןעוו
 -ָאווער ןטרָאהַאב-ץרַאװש ַא ןוֿפ טלַאטשעג ןיא ןעמוק טעװ ץנירּפ ַא .ןטרעשַאב
 ןוא (רענָאיצולָאװער ַא ןייז זומ סע רָאנ שרעדנַא טשינ) ןַאמנגנוי ןרענָאיצול
 גנוגעװַאב יד סָאװ ,לַאב-ןקסָאמ ַא ףיוא ןעמענטימ ,ָאניק ןיא ןדַאלנייא יז טעװ
 "רעד וצ ריא וצ ןבעג ךיז רע טעװ טרָאד ןוא --- ,קעווצ ןסיוועג ַא רַאֿפ ךרוד טריֿפ
 רעקירעילטימ ַא רָאג רשֿפא ןוא .בייוו ןייז ןייז לָאז יז זַא ,ןטעב יז טעו ןוא ןענעק
 ,זירּפ םעד ןוֿפ ּפָארַא יז טזָאל --- ,רעדניק ליֿפ טשינ טימ ןמלא רעגנוי ַא ,ןַאמ
 טצנַארקַאב ,ןטרָאג םענירג ַא ןגעוו טכַארט ערעדנַא ןַא .ןָא ריא טָאב םולח רעד סָאװ
 ןיא ןביורט עֿפײר עקידנעגנעה טימ ןטרָאגנייוו ַא ןגעוו ךיוא רשֿפא ,ןזיור טימ
 ןיא טָאהעג סע טָאה יז יו ,טירטס יסנעליד ףיוא ,ןטעהנַאמ ןטימניא -- טסברַאה
 . . .לָאּפַאענ ןקינוז ,ןטוג ,ןטלַא

 -עּפָא ןרָאװעג ןענייז ייז .ךַאֿפ ןוֿפ טשינ ןענייז ,ָאד ןטעברַא סָאװ ,עטסרעמ יד
 -וצסיוא ףיוא ךַאֿפ-לדָאנ םעד ןוֿפ לייט רעטסטכייל רעד זיא סָאד לייוו ,סרָאטיער
 ןיא ןבעל ַא ןכַאמ ןבייהנָא דלַאב ןענָאק לָאז רע זַא ,"םענירג. ַא רַאֿפ ךיז ןענרעל
 ןוֿפ הרושב רעטוג ַא ףיוא טרַאװ סָאװ ,בייוו םוצ רעלָאד רָאּפ ַא ןקיש ,עקירעמַא
 -סֿפיש ךעלרעדניק יד רַאֿפ ןוא ריא רַאֿפ ןעמונעגסױרַא ןיוש טָאה רע זַא ,ןַאמ
 ,טעברַא לייט רעד .ןײרַא דנַאל םענעדלָאג םעד ןיא רעטנורַא יז טגנערב ןוא ןטרַאק
 ,טכַאמ רענירג רעד סָאװ ,ּפַאש ןיא טָארט רעטשרע רעד זיא ,טעברַא-ןישַאמ-יינ יד
 ַא תעשב .ערעדנַא עלַא ןוֿפ לייט רעטלָאצַאב-טסקיצניװ רעד רַאֿפרעד זיא סע
 ַא רעלָאד ןצכעז ןעמוקַאב ,ןעגנוגנידַאב'ןָאינוי רעטנוא ,טָאה רעכַאמ-ןרעטסומ
 -ןָאינוי עבלעז יד רעטנוא ,עילימַאֿפ ַא ןוֿפ רעטָאֿפ ַא ,רָאטיערעּפָא ןַא טָאה ,ךָאװ
 -ןיֿפ יד ,רעטעברַא יד ןוֿפ *לַאֿפּפָא; רעד יו רעמ ןעמוקַאב טשינ ,ןעגנוגנידַאב
 .ךָאװ ַא רעלָאד ףלעווצ זיב ןעצ ןוֿפ ,סרעש

 ,"בַאשזד; ןייז ןטיהוצּפָא ףיוא ךַאו רעד ףיוא קיביײא ןייז זומ רָאטיערעּפָא רעד
 רעטינעג ַא ןיז זומ סָאװ ,רעטעברַאןרעטסומ רעד יװ טשינ םירָאװ
 רע .ןרעדנַא ןַא ףיוא ןרעוװ ןטיברַאֿפ טכייל רָאטיערעּפָא רעד ןָאק ,עכָאלעמלַאב
 ,ןעזרַאֿפ ןטסדנימ םעד ייב ,ןעמוקַאב וצ רַאֿפעג רעד טצעזעגסיוא קידנעטש זיא
 טרעוו סע ןעוו ," בָאשזד , ןייז ףיוא ןטרַאװ ערעדנַא רעטרעדנוה לייוו ,* קעס , יד
 יד ןוא רעדיינשוצ יד ןטלַאהניא רערושטקעֿפונַאמ רעד טוואורּפ ,ךַאֿפ ןיא ליטש
 ןייז ןוֿפ ןייב-ןקור רעד ןענייז יז םירָאװ ,ןָאק רע יוװ גנַאל ױזַא רעכַאמ-ןרעטסומ
 ,סרָאטיערעּפָא יד ןענייז ,סױרַא סַאג רעד ףיוא טקיש רע סָאװ , עטשרע יד .ּפַאש
 יד ןלעֿפעג וצ סרָאטיערעּפָא יד ךיז ןעימ םעד בילוצ .סרענילק יד ,סרעשיניֿפ יד
 ,טעברַא רעד ףיוא ןבעג וצ גנוטכַא ּפַאש ןיא ןָא טלעטש סָאב רעד סָאװ ,טײלרָאֿפ
 -גיוושעג ןיא ךיז ןטסעמרַאֿפ ןוא תויח סָאד ךיז ןוֿפ ןגָאי יז סָאװ ,םעד ךרוד
 ףלָאװ רעד ױזַא טשינ טרעיול םענייק ףיוא םירָאװ .ןרעדנַא ןטימ רענייא טייקיד
 ןוֿפ סָאװ ,ןַאמ-עילימַאֿפ ַא ןטסרעמ םוצ .רָאטיערעּפָא םעד ףיוא יו רעגנוה ןוֿפ
 ,ןגָאלשרעד רעמ רָאטיערעּפָא רעד זיא ,החּפשמ ַא קיגנעהּפָא זיא טסנידרַאֿפ ןייז
 ,ךַאֿפ ןיא רעטעברַא רערעדנַא רעדעי יו טֿפַאלקשרַאֿפ רעמ

 רענייא ןציז ,רעטעברַא-ןֿפַאלקש ןטייק עגנַאל ,סרָאטיערעּפָא יד יו ,טציא ךיוא
 טכַאד סע .טיוה יד ייז ףיוא טרעטיצ ,ןענישַאמ יד וצ טנַאּפשעגניײא ,ןרעדנַא ןכָאנ
 ,גנוי ןטלָאגעג םעד ןקור רעד טעזרעד סע ןוא ,ןקור ןיא ןגיוא יד ןבָאה יז זַא ,ךיז

25 



 "ווָאדיװַאד סָאװ ,ןַאמכַאֿפ ַא ,רעגייטש ןשימייה ןֿפױא םיא טֿפור ןעמ יװ ,ןעלבייל
 . ןרָאג םעד ףיוא רָאנ ךיז טניֿפעג רע ןעוו ,רעעזֿפױא ןרַאֿפ טלעטשעגנָא טָאה יקס
 ,סרעשיניֿפ יד ייב ,ןרָאג ןרעדנַא ןַא ףיוא ,זיא ןַאמרָאֿפ רעד זַא ,רעכיז ןענייז ייז ןעוו
 ןָאק ןדייר םירָאװ ,ךיז ןדיײרכרודַא טשינ ביוא -- רָאטיערעּפָא ןַא ךיז טביולרעד
 ןייא ןוֿפ ןעיירשוצרעבירַא זיא --- ,ןרָאטָאמ יד ןוֿפ שער םעד בילוצ ,טשינ ןעמ
 | :רערעדנַא רעד וצ ןישַאמ

 '-- ?לרעב ,םייה רעד ןוֿפ טרעהעג סעּפע טסָאה ,החּפשמ ןייד טימ זיא סָאװ ---
 סע ןכלעוו ףיוא ,רָאה ּפָאק םענעכָארקעגסיױא ןַא טימ רָאטיערעּפָא ןייא טגערֿפ
 ,רָאטָאמ ןוא ןישַאמ ןוֿפ שער םעד ןיא ,רעביאנגעק ןוֿפ ןַאמסדנַאל ַא ,לּפַאק ַא טציז

 טלעג קיש ךיא ואוו ,יעוודָארב-טסיא ףיוא קנַאב ןיא טנװָא ןדעי ייג ךיא --
 שטייד רעד זַא ,טגָאז רע .טיצער ַא ןטלַאהרעד טָאה רע יצ ךָאנ ךיז גערֿפ ןוא םייהַא
 -כרודַא טשינ ךיז ןעמ ןָאק ,ןירבָאד טצעזַאב טָאה שטייד רעד ,קידלוש ץלַא זיא
 ּפָא-טרעֿפטנע -- ,שטייד רעד ןעמוק טזומעג טָאה קילגמוא ןיימ ףיוא .ןביירש
 טימ ,ןטלַאהניײא טוואורּפעג ,עקירעמַא ןיא ,ָאד ייז טָאה רע סָאװ ,תואיּפ טימ דיי ַא
 | | ,לוק ןקידנענייוו ַא

 םעד ןיא ,רעדורעג ןוא שער ןיא ,ָאי .ּפַאש ןיא ליטש טרעוו לָאמ ַא טימ
 טרעהרעד רעטעברַא יד ןבָאה ,ןענישַאמ ןוא ןרָאטָאמ יד ןוֿפ ןקַאה ןוא ןּפַאלק
 רעכעה טדער סָאװ ,טייקליטש ַא ,טייקליטש עשיֿפיצעּפס ַא זיא סע .טייקליטש יד
 -קעלע ןַָא יװ ,ןגױצעגנָא זיא טייקליטש יד םירָאװ .לוק ןקידנרימרַאלַא ןַא ןוֿפ
 -כַאד טימ ,רעגנוה טימ ,רַאֿפעג טימ ,המיא טימ ,קערש טימ ,גנודָאל עשירט
 | ," קעס , טימ ,טצברַא ןָא ןביילב טימ ,טײקיזָאל

 ,טייקליטש רעד רַאֿפ רעוא ןלעיצעּפס ַא טלקיװטנַא ןבָאה סרָאטיערעּפָא יד
 יװ טקנוּפ זַא ,ךיז טכַאד סע .ןרָאג ןֿפױא ךיז טזייווַאב לבייל ןעוו ,טשרעה סָאװ
 עקידרעטיצ ערעייז ןיא ןרעיוא ןסקַאװעגסיױא ךיוא ייז ןענייז ,ןגיוא ןבָאה ייז
 ...סנקור עטרעקיוהעגנייא

 ,ךיז רַאֿפ רָאטיערעּפָא רעדעי טמורב -- !ָאד זיא תוומה-ךאלמ רעד ,ַאש --
 ןוֿפ רָאה עצרַאװש ּפעק .ּפעק ענעסקַאװַאב ןוא ּפעק עסיל .ךיז ןגייב ּפעק

 "-ןעיורֿפ ןוא ּפעק-רענעמ .טייל ערעטלע ןוֿפ רָאה עיורג ּפעק ןוא ןשטנעמ עגנוי

 רעטנוא ןעילֿפ סָאװ ,טענ יד רעביא ּפעק ךיז ןגייב ,ּפעק עטלַא ןוא ּפעק עגנוי ,ּפעק
 -קעלע עקידנגָאי יד ןוֿפ ָאּפמעט ןיא ,טימ טציא ןעילֿפ ייז טימ .ןעלדָאנ-יײנ יד
 -עג ערעייז ךיוא רָאנ ,רעטעברַא יד ןוֿפ םיֿפוג יד רָאנ טשינ ,ןרָאטָאמ עשירט
 ךיז ןגעוורעד ,ןרָאג ןֿפױא ךיז טניֿפעג ןַאמרָאֿפ רעד לבייל ןעוו םירָאװ ,ןעקנַאד
 סָאװ ,טענ יד ןוֿפ רָאנ יו סרעדנַא סעּפע ןוֿפ ןעמולח וצ סרָאטיערעּפָא יד טשינ
 ,שובלמ ןוֿפ ןעמַאזוצ ןעיינ ייז

 ,סרָאטיערעּפָא יד ןוֿפ ןרוָאװעג טײנעגֿפױא זיא שובלמ ןוֿפ טעלעקס רעד ןעוו
 ,סרעסערּפ יד וצ -- קָאטש ןטירד ןֿפױא ןעגנַאגעגֿפױרא רע זיא

 טקוט ןּפמָאל עשירטקעלע יד ןוֿפ טכיל סָאד ,טשינרָאג ןעמ טעז טשרעוצ
 ךיז טבייה סָאװ ,ערַאּפ ןוֿפ לּפענ ןטכידעג ַא ןיא ןעקנורטרַאֿפ טרעוו ןוא ךיז
 סיוא-ןגייל רעסערּפ יד סָאװ ,סנּפַאל עטכייֿפ יד ןוֿפ ,דָאב-ץיווש ַא ןיא יו ,ףיוא
 -סיוא ךיז ןָא טבייה ערַאּפ רעד ןוֿפ .רעטערב-סערּפ יד ףיוא םישובלמ יד רעביא
 םוצ רָאנ .םִיֿפוג ךָאנרעד טשרע ןוא טנעה ךָאנרעד ,ּפעק טשרעוצ -- ןדיינש
 ,עטילגעגנָא יד טימ ןריֿפ סָאװ ,טנעה עקיטכעמ ,טנעה עסיורג ,טנעה ןטסטלוג
 ,סנזייא-סערּפ עטזײּפשעגיזַאג

 ,שובלמ עלעיצעּפס סָאד .רעטערב-סערּפ יד ייב ןעייטש ןעױרֿפ ןוא רענעמ
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 ןטלַאהוצֿפױא ףיוא קַאלשרעטנוא קיניײװ טָאה סָאװ ,קיטש ןייא ןוֿפ דיילק סָאד
 עכָאלעמלַאב ַא ןוֿפ טנַאה עטינעג ַא ןבָאה זומ ,סנטעבסיוא קיניײװ ןוא םרָאֿפ יד
 "רעטנוא ןוא ןעגנערבוצסיורַא ידּכ ,םרָאֿפ ןוא עיניל רַאֿפ שינעדנעטשרַאֿפ טימ
 סנטעבסיוא ןוא קַאלשרעטנוא ןוֿפ ןלעֿפסיױא סָאד סָאװ ,ןזייא-סערּפ ןטימ ןכיירטש
 סָאד .סרעסערּפ עטינעג ןבָאה ןעמ ףרַאדַאב םעד וצ .שובלמ םעד טשינ טיגרעד
 -סיוא ןענָאק לָאז סָאװ ,רעּפרעק ןקרַאטשישיזיֿפ ַא ךיוא רעבָא טגנַאלרַאֿפ ןסערּפ
 "רַאֿפ וצ ףיוא טסורב עטנוזעג ַא ,גָאט ןצנַאג םעד סיֿפ יד ףיוא ןייטש סָאד ןטלַאה
 יד .טנעה עקרַאטש ןוא ,סעטַאמש עטכיײֿפ יד ןוֿפ טצעז סָאװ ,ערַאּפ יד ןגָארט
 "עג ,עקירעילטימ ןענייז ,סנזיא-סערּפ יד ייב ןעייטש סָאװ ,רענעמ עטסרעמ
 ,טנעה עקרַאטש ןוא רעמינּפ עטיור ,טסירב עטיירב טימ ,טייל עטנוז

 םעד רַאֿפ סרעסערּפ עשליבסנַאמ גונעג ןעניֿפעג ןעמ ןָאק קידנעטש טשינ
 עטנוזעג ,עקרַאטש ,סנירעסערּפ ןעיורֿפ טצונעג ךיוא רַאֿפרעד ןרעוו סע .ךַאֿפ
 טעברַא רעכעלטרָאװטנַארַאֿפ רעקיצניװ רעד רַאֿפ טצונעג ןרעוו ייז .ןעױרֿפ
 יד ,שובלמ לייט רעטשרעבייא רעד .ןלייט עטשרעטנוא יד ,טענ ןסערּפסױא ןוֿפ
 ,ןלַאטעד עלַא יד ,ןדלַאֿפ יד ,ןעגנוצוּפַאב יד ,עילַאט יד ,עטלָאקעד יד ,לברַא
 ןרעו ןוטעג זומ ,רעטסומ ןֿפיוא טנכײצעגנָא טָאה רענעכיײצ:םרָאֿפ רעד סָאװ
 .טנעה:רעסערּפ ענערַאֿפרעד עטינעג ךרוד

 טנוזעג ןוא קרַאטש יװ ,רענעמ יד ייס ,ןעױרֿפ יד ייס ,רעסערּפ עטסרעמ יד
 ,"טייהקנַארק רעשירַאטעלַארּפ, רעד רַאֿפ ןטַאדידנַאק ןענייז ,סיוא-טשינ ןקוק ייז
 ,ןעגנול ערעייז ןיא ןייא ןעמעטָא ייז סָאװ ,טֿפול יד זיא ערַאּפ םירָאװ .טכוזדניווש
 רעטנוזעג ַא יו גנַאל טשינ טרעיודעג סע .ןייטש ןוֿפ ןלָאװשעג ןרעוו סיֿפ ערעייז
 עטסעב יד ןיא ּפַאש סערּפ םעד ןיא קידנעײגנײרַא ,ױרֿפ עטנוזעג רעדָא ןַאמ
 ,טרענרעד רעסעב סיוא ייז ןקוק לייוורעד .הברוח ַא טרָאד ןוֿפ סױרַא טייג ,ןרָאי
 "יווירּפ םעד וצ ךיוא ןרעהעג ייז .רעטעברַא עקירעביא יד יו טנוזעג ןרעסעב ןיא
 יד יו רעכעה ליֿפ ןענייז תוריכש ערעייז ןוא ךַאֿפ ןיא רעטעברַא לייט ןטריגעל
 טָאה ןטנַאקירבַאֿפ יד טימ ךַאמּפָא ןטצעל ןכָאנ ,סרָאטיערעּפָא יד ןוֿפ תוריכש
 -יערדע יד ןגירק סע סָאװ ,תוריכׂש עבלעז יד ייז רַאֿפ ןגָארקעגסױרַא ןָאינוי יד
 ףיוא רָאנ .ךָאװ-טעברַא רעקידהעש-קיצֿפוֿפ ַא רַאֿפ רעלָאד ןצֿפוֿפ -- ,"סרעּפ
 טילב ,רעסערפ-רענעמ יד ןוֿפ ייס ,סנירעסערּפ-ןעורֿפ יד ןוֿפ ייס ,רעמינּפ גונעג
 ,רעמינּפ ערעייז ףיוא ןקעלֿפ עטיור יד ,טכוזדניווש ןוֿפ זיור יד ןיוש

 ןיא טֿפײטשעגסױא ,ןזייא-סערּפ ןרעטנוא ןוֿפ סיױרַא טמוק שובלמ סָאד ןעוו
 "סרעשיניֿפ, יד וצ -- קָאטש ןטרעֿפ ןֿפױא ףױרַא סע טמוק ,ןלַאטעד ענייז עלַא
 ."סרענילק; יד ןוא

 סָאװ ,רענעמ עטלַא ,ןעױרֿפ עטלַא ןוֿפ רעדָא טצעזַאב זיא קָאטש רעצנַאג רעד
 רעד וצ רעמ טשינ ןגיוט ייז לייוו ,ןגיּפשעגסיױא ןבָאה סנרָאג עטשרעטנוא יד
 ןכַאמ סָאװ ,ןצכעז רעטנוא ןוא ןצכעז ןוֿפ רעדניק ןוֿפ רעדָא ,טעברַא רערעווש
 .ךלומ ןוֿפ ליומ םעד ןיא טירט ןטשרע םעד

 ,שובלמ םעד ןקידנערַאֿפ םייב ןעמונרַאֿפ בור'ס ןענייז ןשטנעמ ערעטלע יד
  ,רעדנעב ,ןֿפײלש ,ּפענק וצ ןעיינ ,רעכעל-ּפָאנק סיוא ןעיינ ,ןעלקעה ןָא ןעיינ ייז
 ןשיווצ .ןטנעמַאנרָא ןוא ןעגנוצוּפַאב ערעדנַא עלַא ןוא ןשַאט עשלַאֿפ ,סעקיסַאּפ
 ערעייז ןעקנורטעגסיוא טָאה ןישַאמ-יינ יד סָאװ ,דרעב טימ ןדיי עטלַא ןעמ טעז ייז
 'ןעױרֿפ ערעטלע ;"ןשיניֿפ, םייב געט עטצעל ערעייז ןקידגערַאֿפ יז ןוא ,תוחוּכ
 ןעגנערברַאֿפ ןוֿפ טרָא ןֿפױא סָאװ ,סעבָאב ןענייז רעדָא ןייז טנָאקעג ןבָאה סָאװ
 ,טיונ ןוֿפ טור רעד ןוֿפ ייז ןענייז ,ךעלקינייא ערעייז ןוֿפ ןגיוו יד ייב טייצ רעייז
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 .ןײרַא רעּפעש יד ןיא ןרָאװעג ןבירטעגניירַא ,רעגנוה ןוֿפ ץימש סיוא-טלייט סָאװ
 ,עקירעמַא ןיא טָאטש עטסערג יד זיא קרָאי-וינ ,דנַאל ךייר ַא זיא עקירעמַא

 ךָאנ ךיז טניֿפעג סָאװ ,חוכ ןוא טולב ןּפָארט ןדעי ןבָאה ףרַאדַאב עקירעמַא ןוא
 ןייגַאב טשינ ךיוא ךיז ןָאק עקירעמַא .רעטעברַא ןַא ןוֿפ רענייב עטלַא יד ןיא
 יד ןגָאז ױזַא .ןעמייה יד ןֿפלעהוצ ןוומ רעדניק ,רעדניק יד ןוֿפ טעברַא רעד ןָא
 ןוא ,ןטנַאקירבַאֿפ יד ,קנעב יד ,ןטסילַאטיּפַאק יד ,טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ ןלייז
 -רַאֿפ וצ טנעס רָאּפ ַא רַאֿפ טיירג ןענייז סָאװ ,ךעלטַאקָאװדַא עגיליב ערעייז עלַא
 -ַאק יד ןיא ,סעימעדַאקַא יד ןיא טנרעלעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןסקעדָאק עלַא ןֿפױק
 ,דרע רעד ףיוא סוטסירק סוזעי ןוֿפ רעטערטרַאֿפ יד וליֿפא ןגָאז ױזַא .סעשזדעל
 -רַאֿפ ןכעלצעזעג ַא ןריֿפכרוד ןגעק ןייצ ןוא לגענ טימ טֿפמעק עכלעוו ,ךריק יד
 | .טעברַא-רעדניק ףיוא טָאב

 ןוֿפ טֿפמעקַאב טרעוו טעברַא-רעדניק ןרעװרַאֿפ וצ ץעזעג סָאד יװ ,לייוורעד
 ןוֿפ רעדניק ערעייז סױרַא ןרעטלע ןענעבנג ,ןטסילַאטיּפַאק יד ןוא ךריק רעד
 רַאֿפ רעייטשוצ םיײיהַא ןעגנערב וצ ןיירַא רעּפעש יד ןיא ייז ןקיש ןוא לוש רעד
 ןקיטֿפעשַאב ייז זַא ,ןסייוו םיטַאבעלַאב יד ,סָאד טסייוו גנוריגער יד .הנויח רעד
 ןרעוו גנומיטשוצ רעטוג ריא טימ ןוא -- סע טסייוו ןָאינוי יד וליֿפַא ,רעדניק
 .רעּפעש יד ןיא ןטלַאהעג רעדניק

 ןיירַא טרעמיש ןסיורד ןוֿפ ןעוו ,טכַאנרַאֿפ ןקידרעטניוו םעד ןיא ,טציא ןוא
 ,רעדניק ןציז ,טײקטכַאנרַאֿפ עקידרעטניו יד ןביוש עטקעדַאב-ביוטש ךרוד
 סױרַא ייז ןעיצ ןּפמָאל עשירטקעלע ןוֿפ טכיל םייב ןוא ,ךעלגניי ןוא ךעלדיימ
 -רעביא טָאה לדָאנ-ןישַאמ יד סָאװ ,םידעֿפ יד ּפָא-ןדיינש ,טענ יד ןוֿפ םידעֿפ יד
 טימ ןוא ייז רעביא םירָאװ ,לענש ןטעברַא ךעלטנעה ערעייז .טענ יד ןיא טזָאלעג
 -נָאק וצ זיא בָאגֿפױא ריא סָאװ ,?ידיעלרָאֿפ, יד ,ןירעעזֿפױא:ױרֿפ יד טציז ייז
 -גנַאל רַאֿפ ףָאלש ןוֿפ ןגיוא יד ךיז ןּפעלק רעדניק לייט ַא ייב ,דגב םעד ןרילָארט
 ןוא יײרעּפיש ַא טימ טצעז סָאװ ,ץיה:-ףמַאד רעד ןוֿפ ןוא טעברַא רעד ןוֿפ ,טייקילייוו
 עניילק יד וצ סױרַא ןקוק יז ןוֿפ עטסרעמ יד רָאנ .סרָאטַאידַאר יד ןוֿפ שינעדיז ַא
 ןטצעל ןייז טימ ןײרַא-טרעמיש טכַאנרַאֿפ רעקידרעטניוו רעד ואוו ,ךעלרעטצנעֿפ
 סָאװ ,ינש עשירֿפ ןלעו יד ןגיוא עשרעדניק ערעייז טימ ןעעז ייז .טכיל
 יד ייב ןענייז ךעלצרעה ערעייז .ןרַאוטָארט רעקרָאי-וינ יד ףיוא ןָא ךיז ןטיש
 ייז ןכלעוו ףיוא ,יינש םעד רעטנוא זייא םעד ןליֿפ ךעלסיֿפ ערעייז ,ןליוק-יינש

 םירָאװ ,הדמתה טימ ןוא לענש ןטעברַא רעבָא ךעלטנעה ערעייז ,ךיז ןשטילג
 ןטצעל ןכָאנ :ןעגנוגנידַאב עטוג עיינ טעברַאעגסיוא ייז רַאֿפ טָאה ןָאינוי יד
 יז יו םעד ךָאנ ןטנַאקירבַאֿפ יד טימ טכַאמענּפָא טָאה ןָאינוי יד סָאװ ,ךַאמּפָא
 ןטסקיצנַאװצ-ןוא-ייווצ םעד ןוֿפ "לָאקָאטָארּפ, םעד ןזיוועגקירוצ טַאהעג ןבָאה
 ןיא ,ןריובעג סעסוטסירק ךָאנ רָאי ןטנצכעז ןוא טרעדנוה ןצניינ ןיא ,רַאורגעֿפ
 .ןיא טָאטש רעטסכייר רעד ןיא ,עקירעמַא ןיא ,טלעוו רעד ןוֿפ דנַאל ןטסכייר טעד
 -ֿפוֿפ ַא רַאֿפ *סרעשיניֿפ,, יד רַאֿפ ןעמוקַאבסױרַא יז טָאה ,קרָאי-וינ ןיא ,עקירעמַא
 ,"סרענילק, יד רַאֿפ ,טנעס קיצרעֿפ טימ רעלָאד ןיינ ךָאװ-טעברַא רעקידהעשזקיצ
 ןצכעז רעביא ,רעלָאד סקעז --- רָאי ןצכעז רעטנוא רעדניק יד רַאֿפ , טסייה סָאד
 .ךָאװ-טעברַא רעקידהעש-קיצרעֿפ-ןוא-ןיינ ַא רַאֿפ רעלָאד ןביז --- רָאי

 ןעוועג ןענייז ּפַאש סיקסווָאדיװַאד גניווריוא ןיא ןעגנוגנידַאב-טעברַא יד
 ןוֿפ ייס ,טעברַא ןוֿפ ייס ןעגנוגנידַאב עבלעז יד .רעסעב טשינ ןוא רעגרע טשינ
 טעברַאעג ןבָאה סע ואוו ,רעּפעש רעטנזיוט ליֿפ ןיא טשרעהעג ןבָאה תוריכׂש
 בלַאה טדײלקַאב ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא רעטנזיוט רעטרעדנוה ןוא רעקילדנעצ
 , .עקירעמַא
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 .ךעלקילג ןעוועג טשינ סיקסווָאדיװַאד יד ןענייז םעלַא םעד ןוֿפ
 ןוא טנוזעג :לַאמרָאנ ךיז טלקיװטנַא ,רָאי ןטירד ןיא לגניי ַא ,דגניק רעייז

 עניורב ,עֿפרַאש ענייז טימ רעטָאֿפ םעד ןָא טנָאמרעד ,רעטָאֿפ רעד יו שיגרענע
 קיריגיינ רעייז זיא ,ןצַאז עצנאג ןיוש טדער ,עבמָאג רעצרוק רעקרַאטש ןוא ןגיוא
 טשינ לָאמ לייט םיא ןָאק ירעמ סָאװ ,סעגַארֿפ ןגערֿפ ןייא ןיא טלַאה ,ץלַא ףיוא
 טלעטשעג ,סעגַארֿפ --- ,גנוֿפַאש ,טָאג ,למיה ןגעוו ,לשמל ,יוו ,ייז ףיוא ןרעֿפטנע
 ,ייז ףיוא ןרעֿפטנע טשינ ןענָאק עסיורג סָאװ ,רעדניק עלַא ןוֿפ

 רעקידסוטסקול ַא ןיא ,ןגָאז ןָאק ןעמ ,גנוניואוו רעמעװקַאב ַא ןיא ןעניואוו ייז
 ןעוועג לָאמסנעד זיא סָאװ ,וויַארד דיַאסרעוװיר םורַא ,ןרעמיצ טכַא ןוֿפ גנוניואוו
 עינַאינ ַארטסקע ןַא ,ןטסניד ייווצ ןטלַאה ייז ,קרָאי-וינ ןיא עדָאמ רעד ןיא רעייז
 ירעמ םירָאװ ,םיא ףיוא ףױא-טסַאּפ ןוא םיא טימ טסיוא-טייג עכלעוו ,דניק ןרַאֿפ
 ןטימ טֿפָא רעייז סיוא טייג יז ,סענזיב יד ןיא ןַאמ םייב ןעמונרַאֿפ ץלַא ךָאנ זיא
 ,ץנעט-"קָאלקיָא-וװיַאֿפ , ףיוא ,ןבולק-טכַאנ ןיא ,ןענַארָאטסער עטנַאגעלע ןיא ןַאמ

 רע ,עיצקודָארּפ-רעדיילק ןייז ןיא ?טיעד-וטיּפַא, ןייז וצ ךיז טימַאב גניווריוא
 -רַאֿפ זיא ,עדָאמ רעד ןיא ןענייז סָאװ ,ןענָאסַאֿפ יד ךָאנ ךָאנ רַאֿפרעד טריּפש
 .עדָאמ -רעדיילק רעד ןיא רָאֿפ טמוק סָאװ ,טייקיינ רעדעי ןיא טריסערעטניא
 -ַאב ַא טימ יװ טליֿפרעד ,עיניל עדעי טעזרעד יז .רַאֿפרעד גיוא ןַא טָאה ירעמ
 רעקידווענח רעדָא שטיינק רעסָאוװ ,ףיילש רעסָאװ ,דלַאֿפ רעסָאװ שוח ןרעדנוז
 ,קרַאמ רעדיילק םעד ןיא ןעמעננָא טשינ רעדָא ןעמעננָא ָאי ךיז טעװ דלָארט
 ױזַא יו ,עדָאמ יד ןגָארטוצרעבירַא ױזַא יו טסייוו יז : ןלַאֿפניא יז טָאה רעטייוו
 .ןריצודָארּפ וצ רעקיליב ןטסָאק לָאז סע זַא ,ןכַאֿפנײארַאֿפ ,ןשטייטסיוא

 ,סענזיב יד ןיא ןבעל ןוא בייל טימ ןוטעגנײרַא ,ןײלַא גניווריוא יוװ ,זיא יז
 טינש ןגעוו ,ןענָאטַאֿפ ןגעוו ,סעדָאמ ןגעוו רָאנ יו טרעלקעג טשינרָאג ןוֿפ טָאה יז
 ,טכענ עכלַאה ןבולק-טכַאנ יד ןיא ןגניווריוא טימ טכַארברַאֿפ טָאה יז .ףָאטש ןוא
 ןגָארטרַאֿפ וצ וליֿפא טנרעלעגסיוא ךיז טָאה ,ןצנַאט טנרעלעגסיוא ךיז טָאה יז
 רעד טימ ןטלַאהוצטימ טימעג ךיז טָאה יז .טנוװָא ןַא סליעטקַאק ץוט ןבלַאה ַא
 ןעקנָאשעג טייצ ליֿפ ןוא ןעזסיוא ריא ףיוא ןבעגעג גנוטכַא וליֿפַא טָאה ,עדָאמ
 ,טיוה ריא ןוא עיניל ריא

 -קיד וצ גנוגיינ ַא ןעמוקַאב רעּפרעק סירעמ טָאה דניק ןוֿפ טרובעג םעד ךָאנ
 טכַאמעג יז טָאה סע סָאװ ,ןטֿפיה יד ייב ןריויעצ לעיצעּפס ךיז טָאה ,טייקכעל
 ןטלַאהוצנָא ןוא גָאװ ןיא ןריצודער וצ ןעימ ךיז געלֿפ יז .ןעבָאב רעד ןיא ןטָארעג
 ,םעד ךרוד ,עדָאמ רעד ןיא ןיירַא לָאמסנעד ןביוהעגנָא טָאה סע סָאװ ,"עינילק יד
 רעדָא ,ןגרָאמירֿפ ןדעי בייל ריא ןבירעג סעקיסַאּפ ענרעדעל טימ טָאה יז סָאװ

 ןביוהעגנָא ןבָאה ךיוא .רעצלעה-רעגלַאװ ענעמוג טימ ןטֿפיה עריא טרעגלַאװעג
 םינּפ ריא ןטלַאהעג יז טָאה ,"ןעמערק-טיוה, עטשרע יד לָאמסנעד ןעמוקֿפױא
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 לָאמסנעד ךיוא זיא סע סָאװ ,ןשזַאסַאמ ןוא ןעגנוביירנייא ךרוד ןעילָאכ ןייא ןיא

 ..ןרָאװעג עדָאמ
 טלעטשעג טציא יז זיא ,ןכָארבעגּפָא ןצנַאג ןיא טײהנעגנַאגרַאֿפ ריא טימ

 הביבס עיינ יד ןוא .הביבס רעיינ ריא ףיוא זיולב ןֹזיװעגנָא ,טעקַאנ-הוח ןרָאװעג

 ריא ןוֿפ רעטעברַאטימ-טּפיוה יד טימ טֿפַאשטנַאקַאב ריא ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא

 ,ןירעֿפױקרַאֿפ רעטשרע רעד ןוא ,גרעבנעדלָאג ,רעניַאזעד-טּפיוה םעד ,ּפַאש

 ןעוו ,םייהַא ןגניווריוא טימ ןעמוקטימ לָאמ לייט ןגעלֿפ סָאװ ,ץנַארקנעזָאר סעסימ

 ןייז עגונב םינינע עסיוועג ייז טימ ןדיירוצרעביא ףיוא ןדַאלעגנייא ייז טָאה רע

 ךיוא ,טרעהעגנָא טשינ ייז ןבָאה ךריק ַא וצ רעדָא לוש ןייק וצ .עיצקודָארּפ

 וצ טֿפַאשטנַאקַאב ןטימעגסיוא ןבָאה ייז .בולק זיא-סע-ןרעסָאװ וצ וליֿפַא טשינ

 | ,טֿפַאשתונכש רעד ןיא ןכַאמ
 ןטנַאקירבַאֿפ יד ןשיווצ עטנַאקַאב ןוא טניײרֿפ טַאהעג ָאי וליֿפַא טָאה גניווריוא

 ןענוֿפעגסױא וליֿפַא טָאה רע .עטנַאקַאב ןוא טנײרֿפ עכעלטֿפעשעג ,ךַאֿפ ןייז ןוֿפ

 סע ואוו ,טֿפַאשתונכש רעד ןוֿפ םירבח עקילָאמַא ענייז ןוֿפ עקינייא ייז ןשיווצ

 ןבָאה סָאװ ,סַאג רעד ןוֿפ ,לוש רעד ןוֿפ םירבח ,ןֿפָאלרַאֿפ ןרָאי-רעניק ענייז ןענייז

 ךרוד רעקיצניװ רעדָא רעמ עירטסודניא-לדָאנ רעד וצ געוו םעד טכיירגרעד

 םינכש ענייז ןעוועג וליֿפַא ןענייז ייז .גניווריוא ,רע סָאװ ,ןעלטימ עבלעז יד

 .ךיז וצ םייהַא ןדַאלעגנייא םיא ןבָאה ייז .וויירד-דייסרעוויר םורַא

 וליֿפַא םיא טָאה ,ןַאלּפַאק ר"מ ,קנַאב ןייז ןוֿפ טנעדיזערּפ"עציוו רעטייווצ רעד

 רעד ןיא דילגטימ ַא ןרעוו וצ טרעדָאֿפעגֿפױא םיא ,ןיינ ,ןטעברַאֿפ לָאמניא טשינ

 :טֿפַאשתונכש ןייז ןיא זיא סָאװ ,"םולש-ףדור; ןָאשײגערגנָאק

 "ערגנָאק רעכלעוו וצ ,טגָאזעג טשינ לָאמ ןייק טסָאה וד ,גניווריוא ,עז ---
 | .,,טסגנַאלַאב וד ןָאשייג

 -ַאניס סנטַאט ןיימ וצ גנַאלַאב ךיא -- ,ןרױלרַאֿפ גניווריוא טלכיימש -- ,ָא --

 ןעועג ןיב ךיא ןעוו ,טנװַאדעג ךיא בָאה טרָאד ,דייס-טסיא רעד ףיוא עגָאג

 | .,דניק ַא
 ײט-דלָא; רַאֿפ טוג זיא סָאד ? דייס-טסיא רעד ףיוא עגָאגַאניס ַא ,סָאװ ---

 ןבָאה רימ ,גניווריוא ,עז .ןיבר ןשימיײה:טלַא ןַא טימ --- ,ןטַאט ןייד רַאֿפ ,"סרעמ

 ןבָאה רימ .סָאג עטס-89 קע ןיא ,עגָאגַאניס עיינ ַא ןעיוב וצ ?טַאלּפ, ַא טֿפױקעג

 ,וד יו לרוחב גנוי ַא .שילגנע ןקיסַאלק-טשרע ןַא טדער רע .יַאבַאר םעניײֿפ ַא

 ףיוא עגָאגַאניס ַא טימ טשינ ,לּפמעט םענרעדָאמ ַא טימ ןדנוברַאֿפ ןייז ףרַאד

 ,דייס-טסיא רעד
 ,גניווריוא טרעֿפטנע -- ,"רעמייט-דלָא? ןַא ןיב ךיא ,ךָאד טסייוו ---
 .ןַאמרעבליז ר"ד םעד ןקישוצ ריד לעװ ךיא ,לַאֿפ ןדעי ןיא ---
 ר"ד ןוֿפ ןָאֿפעלעט ַא ןעמוקַאב עקַאט גניווריוא טָאה םורַא געט רָאּפ ַא ןיא

 ןעוועג זיא סע .טֿפַאשתונכש רעד ןיא לּפמעט םעד ןוֿפ ןיבר םעד ,ןַאמרעבליז

 גניווריוא זיב טרַאװעג טשינ טָאה יבר רעד םערָאװ ,ןיבר םעד ןגָאזװצּפָא טעּפש וצ

 טגָאזעגנָא טָאה יבר רעד .טשינ רעדָא אחינ םיא זיא טיזיוו ןייז יצ ,ןגָאז םיא טעוװו

 טשינ ךייא לעװ ךיא זַא ,ףָאה ךיא .טנװָא ןיא רעגיײזַא טכַא ,טנייה, --- ,טיזיוו ןייז
 ,לביירט סָאד טגײלעגקעװַא ןוא --- ,"ןרעטש

 ךיז טָאה ריט ןיא .ןעגנולקעג ריט ןיא לקעלג סָאד עקַאט טָאה טנװָא ןיא
 ,ןַאמרעגנוי רעטעדיילקעג-טנַאגעלע , רעקידנעעזסיוא-קידובּכב רעייז ַא ןזיוװַאב
 רעדָא רָאטקָאד ןכײרגלָאֿפרעד ַא רַאֿפ ןרעוו ןעמונעגנָא טנָאקעג רעכיג טלָאװ טָאװ
 "רַאֿפ טָאה רע .זיוה ןיא ןיילַא ןעוועג זיא גניווריוא .ןיבר ַא רַאֿפ יו רָאיטקַא ןַא
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 "-טנַאקַאב יד ןכַאמ טלָאװעג אקווד טָאה יבר רעד .קינייװעניא ןיבר םעד ןטעב
 :יקסװָאדיװַאד סעסימ טימ טֿפַאש

 םייב "דוהרעטסיס; עניײֿפ ַא ןבָאה רימ ,יקסווָאדיװַאד ר"מ ,טסייוו ריא --
 טריסערעטניארַאֿפ רעייז ןייז טעוו יקסווָאדיװַאד סעסימ זַא ,רעכיז ןיב ךיא ;לּפמעט
 -רעטסיס. רעד ןוֿפ ןעמַאד עקידובּכב ערעזדנוא טימ טֿפַאשטנַאקַאב יד ןכַאמ וצ
 ,רעה ךיא .ןדרַאגרעדניק ַא לוש-גָאטנוז רעזדנוא ןיא ךיוא ןענעֿפע רימ ."דוה
 .ךוז םענעטָארעג ַא טקנעשעג ךייא טָאה טָאג זַא

 טָאהעג טָאה רע סָאװ ,ץלַא ןקיטרַאֿפוצּפָא טַאהעג ביל טָאה סָאװ ,גניווריוא
 טכַאמעג טשינ ךיוא ָאד טָאה ,רעגייטש ןקיסעמטֿפעשעג ןטקעריד ַא ףיוא ,ןוט וצ
 ; טושּפ ןוא ןֿפָא ןיבר םעד טגָאזעג טָאה רע .םַאנסיוא ןייק

 רעד זַא ,לּפמעט ןיא ןעמענניירַא טשינ ךימ טעװ ריא זַא ,ארומ בָאה ךיא --
 -געמ עניימ טיול ,לּפמעט םעיינ םוצ רעייטשייב ןיימ ןבעג ךיא לעװ ,ליוו יבר
 טעוו בייוו ןיימ .טשינ ךיא ןָאק ןָאשיײגערגנָאק רעד וצ ןרעהעג רָאנ ,ןטייקכעל
 זיא בייוו ןיימ לייוו ,"דוחרעטסיס, רעד ןיא טריסערעטניארַאֿפ ןייז טשינ ךיוא
 דניק ןיימ .הנומא ריא ייב ךיז טלַאה יז ןוא ןביולג ןשילױטַאק ןוֿפ ןיטסירק ַא
 | . ,טעלמעג טשינ זיא

 ןרָאװעג ךיילב וליֿפַא ,ליומ םענעֿפָא ןַא טימ ןציז ןבילבעג זיא יבר רעד
 | | .גנוגערֿפױא ןוֿפ

 .טגערֿפעג רע טָאה -- ? ריא ןוא --
 סָאד .ןביולג ריא ייב ןבילבעג זיא ױרֿפ ןיימ יו ,דיי ַא ןבילבעג ןיב ךיא --

 טעװ סע ןעוו ,ךיז רַאֿפ ןעמיטשַאב לָאז סע זַא ,טזָאלעגרעביא רימ ןבָאה דניק
 | ,ןסקַאװסיוא

 ךיא --- .ןבױהעגֿפױא ךיז ןוא טגָאזעג יבר רעד טָאה -- ,ןרעדָאמ רעייז --
 : ,יקסווָאדיװַאד ר"מ ,ךייא קנַאד

 ךיא לעװ ,טליוװ ריא ביוא ? לּפמעט ןרַאֿפ רעייטשייב ןיימ טימ זיא סָאװ ןוא --
 ,.קעשט ַא ןקישוצ ךייא

 ןלעװ רימ ,לּפמעט ןוֿפ עוויטוקעזקע רעד טימ ןדייררעביא סע זומ ךיא --
 | ,יקסווָאדיװַאד ר"מ ,ןסיוו ןזָאל ךייא

 ,ןיבר םעד ןוֿפ טרעהעג טשינ לָאמ ןייק רעמ טָאה גניווריוא
 ר"מ ,קנַאב ןייז ןוֿפ טנעדיזערּפ-עציוו רעטייווצ רעד זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ סע

 םעיינ םעד ןיא דילגטימ ַא ןרעװ וצ ןטעבעג טשינ רעמ םיא טָאה ,ןַאלּפַאק
 טדערעג ןבָאה סע יו ױזַא טֿפעשעג ןגעו םיא טימ טדערעג טָאה רע ,לּפמעט
 --- רעֿפױקרַאֿפ ,ןענָאסַאֿפ ,ךעלדיילק ,ןעלטנַאמ ןגעוו -- טֿפעשעג ןגעוו םיא טימ
 ןגעוו טגערֿפעג טשינ םיא טָאה יז ןוֿפ רענייק .טנײרֿפ עכעלטֿפעשעג ענייז עלַא
 טָאה ייז ןוֿפ רענייק .םינינע עטַאװירּפ ענייז ןגעוו רעדָא יקסווָאדיװַאד סעסימ
 | ,םייהַא ךיז וצ סיקסווָאדיװַאד יד ןטעברַאֿפ טשינ

 הנותח טָאה יקסווָאדיװַאד גניווריוא זַא ,טסואוועג ןעמ טָאה ךַאֿפ םעד ןיא
 ,ןוז ןקירעיז-יירד ַא ריא ןוֿפ טָאה רע זַא ןוא עטקיש רעשירייא ןַא טימ טַאהעג
 ,טשידייעג טשינ ןוז ןייז טָאה רע סָאװ ,סָאד .טשידייעג טשינ םיא טָאה רע סָאװ
 טימ טָאה ןעמ .טדמשעג ןעוועג םיא טלָאװ רע ןעוו יװ ןעוועג רעגרע ךָאנ זיא
 ױזַא ןעוועג לָאמסנעד ןיוש זיא יקסווָאדיװַאד עמריֿפ יד .עירטסודניא רעד ןיא םיא טימ טנכערעג ךיז טָאה ןעמ .ןכַאז-טֿפעשעג ןוֿפ רָאנ טדערעג ןיקסווָאדיװַאד
 ןכוז טֿפרַאדַאב טָאה גניוריוא טשינ זַא ,דילָאס ױזַא ,טלצרָאװעגנייא טסעֿפ
 ,טנעילק ַא רַאֿפ םיא ןבָאה וצ טכוזעג ןבָאה קנעב יד רָאנ ,קנעב יד ןיא טידערק
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 "וצרעטנוא טנַאקירבַאֿפ רעטייווצ ַא רעדָא רעד טװאורּפעג טשינ טָאה סע יוװ ןוא

 "יװַאד ןריצודָארּפ ךרוד ,ןשטילגסיוא ךיז לָאז רע ידּכ ,לסיֿפ ַא ןגניווריוא ןלעטש

 ןטנערוקנָאק ענייז יו --- רעדָא ;רעקיליב סע ןֿפױקרַאֿפ ןוא לקיטרַא ןַא סיקסווָאד

 יָארּפ רעד ףיוא ןדנוק יד ייב ןעמָאנ ןייז ןצרַאװשרַאֿפ וצ טוואורּפעג טשינ ןבָאה

 ידּכ ,טדמשעג ךיז טָאה יקסווָאדיװַאד זַא ,גנַאלק םעד ןטײרּפשרַאֿפ ךרוד ץניוו

 טשינ סָאד ייז זיא ,רעֿפױק עשידיי יד ייב םיא ןגעק טָאקיָאב ַא ןֿפורוצסױרַא

 "עגסיוא לָאמ ןדעי טָאה רע זַא ,טקישעג ױזַא ןעוועג זיא גניווריוא .ןעגנולעג

 םעד ןיא רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע .עירטסודניא רעד רַאֿפ סיינ סעּפע ןענוֿפ

 ,ןײרַא קרַאמ ןיא ?רעטצנעֿפ עכיוה; יד ןוֿפ עדָאמ יד טכַארבעג טָאה סָאװ ,ךַאֿפ

 עלַא טימ ןעזעג ךיוא רע טָאה ,בגַא .םיא וצ ןעמוקנָא טזומעג טָאה ןעמ זַא ױזַא

 "עג טשינ טָאה רע ,עקַאט תמא .טייקשידיי ןייז ןכיירטשוצרעטנוא ןטייקכעלגעמ

 ןבעגעג טנַאה רעטיירב ַא טימ רע טָאה רעבָא רַאֿפרעד ,לּפמעט ןייק וצ טרעה

 רע .ןלוש-ןרעל ,ןלָאטיּפש עשידיי ,סעיצַאזינַאגרָא"הקדצ עשידיי יד רַאֿפ תובדנ

 -ָאטסער ערשּכ ןיא רעֿפױק ענייז ןטעברַאֿפ ,רעטרע עשידיי ןיא ןזיװַאב ךיז טָאה

 ןוֿפ סעקשוּפ ענעדײשרַאֿפ ןעגנַאהעגנָא טַאהעג רע טָאה סיֿפָא ןייז ןיא .ןענַאר

 טלָאװעג רָאנ םיא טָאה סָאװ ,ןרעדעי ןסיוו טזָאלעג טָאה רע .הקדצ רעשידיי

 ,םיא ףיוא טגָאז ןעמ סָאװ ,ןגיל רענעטלָאשרַאֿפ-טָאג ַא זיא סע זַא ,ןרעהסיוא

 רע רָאנ ,טדמשעג טשינ ךיז רע טָאה רָאנ טשינ :טדמשעג ךיז טָאה רע זַא

 הבדנ ןייז טקיש רע זַא ,ןדיי ןעמורֿפ ַא רעייז ,"בר ַא טעמּכ; רעטָאֿפ ַא טָאה

 ,לּפמעט םוצ ןרעהעג טשינ ליװ רע .ןָאשייגערגנָאק סרעטָאֿפ ןייז וצ רָאי ןדעי

 ,םענייא ףיוא םורק ןקוק סָאװ ,"סבָאנס הרבח; ַא ןשיווצ ןייז טשינ ליוו רע לייוו

 .טעברַאעגֿפױרַא ןיילַא ךיז טָאה ןוא דייס-טסיא רעד ןוֿפ ןעמוקעג זיא סָאװ
 ,רעריא ןיא טשינ ךיז טשימ רע ןוא עיגילער ןייז ןיא טשינ ךיז טשימ בייוו ןייז

 ךיז ידּכ ןײלַא ךיז טגָאזעג סע טָאה ,טניײרֿפ ענייז רַאֿפ טגָאזעג סע רע טָאה --

 ןעוועג רע זיא קינייװעניא .טקיּפעג םיא טָאה קינייװעניא רעבָא ,ןקיאורַאב וצ

 ,בוט-םוי רעשידיי ַא ןעמוקעג זיא סע ןעוו סרעדנוזַאב ,ןדירֿפוצמוא סעּפע טימ

 עקַאט טָאה רע .ןבעג וצ הצע ןַא ךיז טסואוועג טשינ רע טָאה ,םיארונ-םימי יו

 רעבָא ,ןטֿפעשעג עשידיי עלַא טימ ןעמַאזוצ ןסָאלשרַאֿפ טֿפעשעג סָאד ןטלַאהעג

 ןיא טײרדעגמורַא ךיז טָאה רע .טנָאקעג טשינ רע טָאה םייה רעד ןיא ןציזנייא

 ןיא ךיז טּפַאכעגנײרַא ןוא לסעגרעטנוא ןַא ןיא ןכָארקרַאֿפ לָאמ לייט ,ןסַאג יד

 .ןענעק טשינ טרָאד םיא טעװ ןעמ זַא ,טסואוועג טָאה רע סָאװ ,לוש רעניילק ַא

 -ַאב סיורג ַא טַאהעג טָאה ,רעטָאֿפ ןייז ךָאנ ןעקנעב רע טגעלֿפ געט עכלעזַא ןיא

 ןעז וצ םיא שינעֿפרעד
 טָאה ןעמ רָאנ ,ןעז םיא טלָאװעג טשינ רָאנ טשינ רעבָא טָאה רעטָאֿפ רעד

 . טגעלֿפ רעטומ יד ,ןֿפלָאװ-השמ רַאֿפ ןענָאמרעד ןעמָאנ ןייז וליֿפַא טרָאטעג טשינ

 ,רעלָאט רָאּפ ַא םיא ןוֿפ ןעמענ ;ןירַא סיֿפָא ןיא טייצ-וצ-טייצ ןוֿפ םיא וצ ןעמוק

 רעבָא םיא טגעלֿפ רעטומ יד .טנַאה רענעֿפָא ןַא טימ ןבעג ריא סע טגעלֿפ רע סָאװ

 םיא טגעלֿפ ןוא סעיצַאנגיסַא עקידרעלָאד-קיצנַאװצ ןוא -ןעצ יד ןֿפרַאװקירוצ

 : ןגָאז

 .ןייז-הנהנ ןוֿפרעד טשינ ליוו עטַאט רעד זַא ,טלעג ליֿפ ױזַא רימ גיוט סָאװ;

 רעד ןטימ ןיא ףיוא ךיז טּפַאכ ,עקרָאטס רעד ןיא טשרעביל ךיז טקינייּפ רע

 רעה ךיא ? תוחוּכ ןעד טָאה רע .ןעגנוטייצ קעּפ יד ןוא ןענַאק יד ןּפעלש וצ טכַאנ

 ביג ךיא סָאװ ,ןסע ןסיב ןדעי ייב ןוא ? קעּפ יד רעטנוא ןצכערק טשינ ןעד םיא

 ,טלעג סגניווריוא ןוֿפ טשינ זיא סע יצ ,טגערֿפ ןוא לסיש יד ּפָא רע טקור ,םיא
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 טלעג"הריד ןעמונעג ךיֹא בָאה ןענַאװ ןוֿפ 1 לדיילק סָאד ךיא בָאה ןענַאװ ןוֿפ ןוא
 יד ,םייה רעטלַא רעד ןיא קינלַאשטַאנ ַא יו סיוא ךימ טגערֿפ רע 1 ןלָאצַאב וצ
 טשינ טדער רע .עטַאט רעד ,ןדייר וצ טרעהעגֿפױוא רָאג רע טָאה טייצ עטצעל
 רָאג טרעוו רע רעדָא ,ךיז טלקָאש ןוא םירֿפס ענייז רעביא טציז ,רימ וצ רעמ
 -טסיא רעד ףיוא םידיסח ןוֿפ יטעײסָאס ַא ןבָאה ייז .געט עצנַאג ףיוא ןלַאֿפרַאֿפ
 ןוא םייה רעד ןוֿפ רע טֿפױלטנַא ,רָאנ ןָאק רע ןעוו .ייז וצ רע טגנַאלַאב ,דיַאס
 םיא רעה ןוא טשינ םיא עז ךיא .לביטש-םידיסח רעייז ןיא ןלַאֿפרַאֿפ טרעוו
 -ַאק ַא רענייא .רעיוז ןוא רעטיב גונעג רימ זיא סע ,ןוז ןיימ ,רימ ביולג .טשינ
 ,ןטימ ןיא ןקַאהּפָא רעטומ יד טגעלֿפ -- *...'ױזַא רענייא ןוא ,עקיל

 ,ץיוו ַא ןכַאמ ןוא רעטומ ןייז ןרעהסיוא טגעלֿפ גניווריוא
 -סיוא ךיד ןעמוק ךיא לעװ ,ליבָאמָאטױא ןַא ךיז-ףיוק ךיא ,עמַאמ ,טסייוו

 ,"רימ טימ רָאֿפסױרַא ןַא ףיוא ןעמענ
 / וטסָאה םייה ןייק זַא ? םלוע-תיב ןֿפױא ,ןוז ןיימ ,ןעמענ ךימ וטסעוו ןיהואוו;

 ,ןעמענוצמייהַא ךימ טשינ
 --- .קידזגורב גניווריוא טגערֿפ --- 7? םייה ןייק טשינ בָאה ךיא ,טסייה סָאװ;

 | ."ןוז ַא בָאה ךיא ,ױרֿפ ַא בָאה ךיא
 ןייק טשינ ןבָאה ייז ןוא רונש ןייק טשינ ןבָאה ןרעטלע ענייד רעבָא ,ָאי;

 ,"ךוז ןיימ ,םייוג ייז ןענייז ייז רַאֿפ .לקינייא

 ,ןּפיל יד ךיז טסייב ןֹוא ךיילב טרעוו גניווריוא
 .רעטומ רעד ייב ,ןגייווש עלייוו ַא ךָאנ ,רע טגערֿפ -- *? טענ טכַאמ סָאװ ןוא;
 רע .ןטסילַאיצָאס יד טימ ןרָאװעג עקלעמש רעצנַאג ַא ? ןכַאמ רע לָאז סָאװע

 ."רעסייק םעד ןֿפרַאװּפָארַא ןליוו ייז ,ָאד דנַאלסור זיא סע זַא ,טניימ
  ,ןבעגעגרעטנוא טשינ ךיז טָאה יקסווָאדיװַאד גניווריוא
 ןבָאה רַאֿפרעד ,קרַאטש גונעג ,ךייר גונעג טשינ ךָאנ ןיב ךיא לייוו זיא סע;

 ךימ ייז ןלעװ ,טלעג גונעג ןבָאה רָאנ ךימָאל ,ץרא-ךרד ןייק טשינ רימ רַאֿפ ייז
 ךעלטסירק ןיימ ןייז לחומ רימ לָאמסנעד ןלעװ ייז .ןיב ךיא יװ ױזַא ןעמעננָא
 רַאֿפ ןעמענ וצ ןביולרעד ךיז ןגעמ עכייר רָאנ .דניק טשידייעג-טשינ ןיימ ,בייוו
 ןרָאט עמערָא יד רָאנ ,לחומ ץלַא ןעמ זיא ייז --- ,רעבייוו עכעלטסירק ןיז ערעייז
 ,ןגירקֿפױרַא רענייב עניימ ףיוא סטעֿפ גונעג לע ךיא זיב ,רָאנ טרַאװ .טשינ
 ,עירטסודניא רעד ןיא עמריֿפ עקידנריֿפ יד ןרעוו טעוו יקסווָאדיװַאד עמריֿפ יד זיב
 ,עדמערֿפ יד רָאנ טשינ .ןושל רעדנַא ןַא רימ טימ ןדייר ריא טעוו לָאמסנעד --
 רימ טימ ךיז ןלעװ רעדורב רענעגייא ןיימ ןוא עטַאט רענעגייא ןיימ ןליֿפַא רָאנ
 ,"ןטעברעביא

 ,ןסיוועג ןייז רַאֿפ ץוריּת רערעכיז ַאזַא טשינ זיא סע זַא ,טסואוועג טָאה רע
 ןבעל-ןוא-בייל ןצנַאג ןייז טימ ךיז ןֿפרַאװ וצ ץוריּת גונעג ןעוועג רעבָא זיא סע
 -נריֿפ רעד רַאֿפ יקסווָאדיװַאד עמריֿפ יד ןטעברַאוצֿפױרַא ,ןײרַא סענזיב יד ןיא
 עמריֿפ יד יו ךיילג ןעוועג זיא סע ,עירטסודניא-לדָאנ רעד ןיא עמריֿפ רעקיד
 --- ,ץרַאה ןייז ןיא ךעלעקניוו עקילייה עלַא יד ןעמונרַאֿפ טלָאװ יקסווָאדיװַאד
 -ירעהעגוצ יד וליֿפַא ,רעדורב ןרַאֿפ טֿפַאשביל יד ,רעטָאֿפ ןרַאֿפ גנורערַאֿפ יד
 | ,הנומא ןייז וצ טייק

 ןירעמ טימ ןעוועג ךיוא סע זיא שרעדנַא טשינ
 -ונעגנָא טֿפַאשקנעב עסיורג ַא טָאה ,דניק סָאד טַאהעג טָאה יז יװ םעדכָאנ

 יז סָאװ ,דניק ריא ייז ןזייוו וצ ,עריא עבָאב יד ,רעטומ ריא ןעז וצ ןירעמ ןעמ
 ןטשרע ןוֿפ ףיורעד ץלָאטש ןוא ,ךיז טײטשרַאֿפ ,םעד ןיא טבילרַאֿפ ןעוועג זיא
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 עגנַאל ַא ןעמוגעג ריא טָאה סע .טלעוו רעד ףיוא טכַארבעג סע טָאה יז סָאװ ,גָאט
 ןענוֿפעגסױא סע טָאה יז .ןעניואוו ייז ואוו ןרָאװעג ריואוועג זיא יז זיב טייצ
 רעד ןיא ךָאנ ןעניואו ןרעטלע עריא ביוא זַא ,טסואוועג טָאה יז ,טושּפ רָאג
 רעד וצ ןייג גָאטנוז ייז ןלשוו ,סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ןוֿפ טֿפַאשתונכש
 .סטַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא ןיינ רעד ןוֿפ ךריק רעניילק רעד ןיא עסעמ-ןגרָאמירֿפ
 -דיַאסרעוװיר ףיוא םייח רעטייוו ריא ןוֿפ ןרָאֿפוצ טֿפָא גָאטנוז רַאֿפרעד טגעלֿפ יז
 ןלעטשקעװַא ןוא סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-ןיינ רעד ףיוא ךריק רעד וצ 'וויַארד
 .סקיֿפיצורק ןטצינשעג:ץלָאה םעד ייב ,ריט רעד ייב לקניוו ַא ןיא ןטרָאד ךיז

 ףיוא ךריק-קירטעּפ-טניעס רעד ןיא טייג יז זַא ,טגָאזעג יז טָאה ןגניווריוא
 ןיא טשימעג טשינ ךיז טָאה גניווריוא .עסעמ רעד וצ ןינעווע רעטֿפניֿפ רעד
 טסעֿפ ךיז טלַאה ירעמ זַא ,טסואוועג טָאה גניווריוא .םינינע עזעיגילער עריא
 עזעיגילער עריא ןיא ןשימ טלָאװעג טשינ ךיז טָאה רע ןוא -- ,עיגילער ריא ןָא
 םעניילק ַא טעב ריא ייב רעמיצֿפָאלש ריא ןיא טַאהעג וליֿפַא טָאה יז .םינינע
 טכַארטַאב ןוא ןוֿפרעד טכַאמעג טשינרָאג ךיז טָאה גניווריוא סָאװ ,סקיֿפיצורק
 ,טשינ תוכייש ןייק םיא טימ טָאה ןוא ריא וצ טרעהעג סָאװ ,ץֿפח ַא רַאֿפ סע

 ימישזד לרעדורב ריא ,ןרעטלע עריא ךריק ןיא טקרעמַאב ירעמ טָאה לָאמ ןייא
 טכַארטַאב ייז טָאה יז .ןעוועג טשינ זיא עבָאב יד .רעטסעװש ערעגניי ריא ןוא
 ,רעגיד ןוא טייצ רעד ךרוד ןרָאװעג רעכעה זיא רעטָאֿפ רעד .סנטייוו רעד ןוֿפ
 -עגנייא יו זיא רעטומ יד ןוא --- ,ךייה ןייז רעטנוא ןכָארבעג ךיז טָאה רע ---
 ןירעמ ךיז טָאה סע יװ ,ןוטעגנָא םערָא טקוקעגסיוא ןבָאה ייז ,ןרָאװעג טעשטרָאק
 ריא .טבעל יז רעכלעוו ןיא ,תובחר רעד ןָא טנָאמרעד ךיז טָאװ יז ןעוו ,טכַאדעג
 טָאה יז .קירעדינ ןוא קידניז טליֿפעג ךיז טָאה יז ןוא -- ןעוועג רעווש זיא ץרַאה
 יד טכַאמרַאֿפ טָאה ,סקיֿפיצורק ןסיורג םעד רַאֿפ ינק יד ףיוא ןֿפרָאװעג ךיז
 ,דניק ריא רַאֿפ טשינ --- ,ךיז רַאֿפ טשינ -- ןטעבעג ןצרַאה ןיא גנַאל ןוא ןגיוא
 .ןוֿפ ןסָאלשעגסיױוא זיא ןוא "ןסיורד ןיא טייטש. ,טליֿפעג יז טָאה ,דניק ריא ---
 טשינ זיא רע לייוו ,ןסוטסירק ייב םיא רַאֿפ ןטעב ןענָאק לָאז יז זַא ,דסח םעד
 ךיוא ןוא רעטומ רעד רַאֿפ ,ןרעטלע עריא רַאֿפ ןטעבעג טָאה יז -- ,טֿפױטעג
 -ֿפיױא ךיז טָאה יז זַא .רעטומ רעד רַאֿפ יו רעטָאֿפ ןרַאֿפ רעמ ,רעטָאֿפ םעד רַאֿפ
 ריא ןענייז ייז .ןיײגסױרַא ןרעטלע עריא טקרעמַאב יז טָאה ,ןעינק ןוֿפ ןביוהעג
 -ץגּפָא ךיז רעטָאֿפ רעד טָאה עדנוקעס ןייא ,ןירַא םינּפ ןיא ןעמוקעג ןגעקטנַא
 טימ ןרָאװעג ןגױצַאב םינּפ ןייז זיא ךָאנרעד .טרעדנואוורַאֿפ יוו ױזַא טלעטש
 סעּפע טלָאװ רֶע יו ןבעגעג רעטיצ ַא ןבָאה ןּפיל עניד ענייז .ברַאֿפ רעלעג ַא
 ןגיוא יד קנילֿפ ןעמונעגּפָא טָאה רע ןוא -- ?סָאװ יִצ הללק ַא -- ,טלמרומעג
 זיא רעטומ יד .רעדניק יד ןוא -- טקרעמַאב יז רעטומ יד טָאה ןַאד .ריא ןוֿפ
 ןוא רעדנואו טימ ןֿפורעגסיױא טָאה עיווליס לרעטסעווש ריא .,ןבילבעג ןייטש
 -ַאֿפ רעד טָאה ָאד .ריא וצ ןוטעג רעטנעענ טירט ַא טָאה ירעמ *! ירעמ; : דײרֿפ
 טָאה ירעמ -- ,קורד ןקרַאטש ןייז טימ טנַאה סרעטומ ריא ןעמונעגנָא רעט
 רעד זַא ,םינּפ סרעטומ ריא ףיוא עסַאמירג רעכעלנייּפ רעד ןיא ןעז טנַאקעג
 טָאה --- ,"עיווליס ,ימישזד; .ךיז ךָאנ יז טּפעלשעג ןוא --- ,ייו ריא טוט רעטָאֿפ
 ןבָאה סָאװ ,רעדניק יד ףיוא ןייצ יד ןשיווצ ןעגנַאלק יד ןֿפילשעג רעטָאֿפ רעד
 רַאֿפ סיױרָאֿפ ןעגנַאגעג ןיוש ןענייז רעדניק יד ןוא .ןייג ןוֿפ ,ןטלַאהעגּפָא ךיז
 ,ענעסױטשעגסיורַא ןַא ,ןייטש טזָאלעג יז ןבָאה ןרעטלע יד ןוא ,ןרעטלע יד

 ןעגנַאגעגכָאנ סנטייוו רעד ןוֿפ זיא יז .ןעגנַאגעגמײהַא טשינ רעבָא זיא ירעמ
 ןבָאה ייז .ןקרעמַאב טשינ יז ןלָאז ייז זַא ,טײהרענעטלַאהַאב .ןרעטלע יד ךָאנ
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 ,רעזייה-טכעש יד רעטניה ,סַאג רעטסקיצרעֿפ רעד ףיוא ,טייוו טשינ טניואוועג
 ןלָאטש ןענוֿפעג ךיז ןבָאה סע ואּוו ,טנגעג דעמערָא ןַא ןיא ,רעסַאװ םייב טרַאה
 ךיז טָאה ירעמ .רעטצנעֿפ עטקַאהעגסױא טימ זיוה ןלַאֿפעגנײא-בלַאה ַא ןוא
 ןעוועג זיא סָאװ ,רָאטס-ידנעק ַא ןבעל טלעטשענּפָא ךיז ,לסעג ןיא טײרדעגמורַא
 לרעדורב ריא טעװ רעטעּפש רעדָא רעירֿפ זַא ,טסואוועג טָאה יז ,סַאג קע ןיא
 רעירֿפ טלָאװעג טשינ טָאה יז ,סַאג רעד ףיוא ןזייווַאב ךיז לרעטסעווש רעדָא
 רעד ןיא ייז ייב ךיז טרעה סע סָאװ ,ןרעוו ריואוועג טשינ טעוװ יז זיב ,ןיײגמײהַא
 יװ ,דלַאב עקַאט ןוא .רעטומ רעד ןֿפלעה ןָאק יז ױזַא יוװ ןעניֿפעגסיױא ןוא םייה
 רע ןסקַאװעג סיורג יו ,טָאג ,ימישזד רעדורב ריא ןעזרעד יז טָאה ,ךעלנייוועג
 םעיינ ַא ןבָאה ףרַאדַאב רע ,לקער םעד ןוא ןזיוה יד ןוֿפ סױרַא טסקַאװ רע !זיא
 ,רעטָאֿפ רעד יו ,טירט עשיגרענע טימ טייג רע .ירעמ ךיז טכַארט -- ,גוצנַא
 ,ךָאנ םיא טֿפױל ,ךעלקעטש יװ ,ךעלסיֿפ עגיד טימ ,לרעטסעווש סָאד ןוא סיורָאֿפ

 רעדניק יד ידּכ ,רָאטס-ידנעק רעד ןוֿפ טייז ַא ןיא טקוררַאֿפ ךיז טָאה ירעמ
 יד ,ןיירַא רָאטס ןיא ייז ןעייג סָאד זַא ,טסואוועג טָאה יז .ןעזרעד טשינ יז ןלָאז
 -רָאּפש ןוֿפ סינעּפ רעדגיק יד ןלייטסיוא סָאד ןָא ךָאנ טלַאה ,טע טסייה ,עמַאמ
 ,טוג ץלַא זיא ,ױזַא ביוא .עסעמ רעד ןוֿפ םייהַא ןעמוק ןכָאנ גָאטנוז ןדעי לּפעט

 לרעטסעווש סָאד םיא זיא ,בלעוועג םוצ טרעטנעענרעד ךיז טָאה ימישזד ןעוו
 ,ןגירשעגסיוא יז טָאה -- *!ירעמ ,עז, : ןֿפָאלעגסױרָאֿפ טעּפמיא טימ

 טוואורּפעג ,רעטסעווש רעד ףיוא ןגירשעג ימישזד טָאה -- !ייטש ,עיווליס --
 רעטָאֿפ רעד יװ ןגיוא יד טימ ןזיּפש ןוא ןָאט ןגנערטש סרעטָאֿפ םעד ןכַאמכָאנ
 | י ,סע טוט

 -סעווש ריא ןעמעננָא טוואורּפ ןוא ירעמ טלניימש -- ? רעמ רעד זיִא סָאװ ---
 .טֿפַאשקנעב רעטרעגנוהעגסיוא טימ לרעט

 -- .טייקוייב טימ ריא ףיוא ןגירשעג ימישזד טָאה -- !ןָא טשינ יז ריר --
 ,ןטַאט םעד ןלייצרעד לעװ ךיא ,ריא ןוֿפ ןריױנָא טשינ ךיז זָאל ,עיווליס

 .רעדורב םוצ ןרעטנענרעד טווװאורּפעג ךיז יז טָאה -- ? ימישזד ,סָאװרַאֿפ ---
 .ןֿפורעגסיױא ימישזד טָאה -- !רעליק-טסיַארק ...סַאדוי -- |

 :טלמַאטשעגסױרַא ןוא ןרָאװעג ךיילב זיא ירעמ
 ? טגָאזעג וטסָאה סָאװ ---
 ןיא ריא טקוקעג רעדורב רעד טָאה -- !רעדרעמ-סוטסיױרק ...סָאדוי ---

 "יס רעד ןיא ייג ? ךריק ַא ןיא ןָאט וצ וטסָאה סָאװ -- .הפצוח טימ ןיירַא םינּפ
 ,"סינישג ערעדנַא יד טימ עגָאגַאנ

 -עגכָאנ לרעדורב סָאד ריא טָאה -- ...רעדרעמ-סוטסירק ...סַאדוי --
 ןֿפרָאװעגכָאנ ריא ןוא דרע רעד ןוֿפ לדנייטש ַא ןבױהעגֿפױא טָאה ,ןגירש

 .סוֿפ ןיא ןֿפָארטעג ריא טָאה לדנייטש סָאד
 יז ,טנערבעג ריא טָאה סוֿפ רעד .טירט עלענש טימ ןעגנַאגעג רעטייוו זיא יז

 -כַארַאֿפ ,טֿפַאשטנײֿפ טליֿפעג רָאנ טָאה יז .קיטייו ןייק טליֿפעג טשינ טָאה
 ױזַא ףיוא טיצ סָאװ ,רעטָאֿפ ריא וצ ,טמוק יז ןענַאװ ןוֿפ ,םַאטש םעד וצ גנוט
 סָאװ ,טנַאה רעקרַאטש ַא טימ זיוה עצנַאג סָאד טלַאה סָאװ ,רעטָאֿפ םוצ ,ןוז םעד
 טשינ טסייוו סָאװ ,טנַארוקסבָא ןַא -- ,סַאה ןרעטצניֿפ ןיא רעדניק יד ףיוא טיצ
 טלַאה ןוא ,ןעמשירייא ןייק טשינ זיא סָאװ ,םענייא ןדעי ןסַאה וצ רָאנ יו רעמ
 "!ייֵז טימ ךיא בָאה טֿפַאשניײמעג ַא רַאֿפ סָאװ ,רָארעט ןקידנעטש ןיא זיוה סָאד

 תונמחר ,תונמחר ןוֿפ ליֿפעג סָאד ןעמוקעג זיא רעטעּפש לייוו ַא טימ טשרע
 -ךיוא ףיוא ,דניק ריא ףיוא תונמחר ,ןיילַא ךיז ףיוא תונמחר ,רעטומ ריא ףיוא
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 *סנעד .תונחמ עכעלטניײֿפ ןיא טלייטעצ זיא סָאװ ,טלעוו רעד ףיוא תונמחר ,ןגניוו
 -עגנָא ךיז טָאה סָאװ ,טייקרעטיב ליונק םעד טזײלעגֿפױא ןרערט יד ןבָאה לָאמ
 ןוֿפ ןסַאג יד רעביא קידנעייג ןענוֿפעג ךיז טָאה יז ןוא ,,ץרַאה ריא ןיא ןבילק
 ּפָא ךיז ןלעטש ןשטנעמ ןוא ,ןגיוא עריא ןוֿפ ןעניר ןרערט יד ןוא -- ,קרָאידוינ
 .ךָאנ ריא ןקוק ןוא

 ,ןרָאֿפעגמײהַא זיא ןוא יסקַאט ַא ןעמונעג טָאה יז
 ,םיִנּפ סָאד טרעדוּפעגּפָא ,ןגיוא יד טנקירטעג ךיז יז טָאה יסקַאט רעד ןיא

 ןעוועג זיא סָאװ ,טײקיטסַאה רעד טימ ןיײרַא בוטש רעד ןיא ןעמוקעגניירַא זיא יז
 ,דניק סָאד ןעזעג טשינ טייצ רערעגנעל ַא רַאֿפ טָאה יז ןעוו ,יויא רַאֿפ ךעלנייוועג

 סָאװ ,דניק סָאד טּפַאכעגסױרַא טָאה ,רעמיצ סדניק םעד ןיא ןיירַא זיא יז
 ,ךײרֿפ טימ טָאה ןוא סיורַא גיוו רעד ןוֿפ ,ןֿפָאלשנייא םייב ןיוש ןטלַאהעג טָאה
 ףיוא ןזיוועגנָא טשינ זיא ןוא ,טלעוו ענעגייא ריא ,ןבעל ןגייא ריא טָאה יז סָאװ
 | .בוטטש רעד רעביא דניק םעד טימ ןצנַאט ןביוהעגנָא ,ערעדנַא יד

 וצ טייקיטיונ ַא טליֿפעג טָאה יז .גָאט ןצנַאג םעד טריטלַאזקע ןעוועג זיא יז
 טָאה ןוא ,ןֿפַאשעג ךיז טָאה יז סָאװ ,םעד ןָא ,טָאה יז סָאװ ,םעד ןָא ךיז ןרעמָאלק
 וצ ךיוא רָאנ ,דניק ריא וצ רָאנ טשינ סָאמ רעדעי רעביא טײקטרַאצ { ןזיװעגסיױרַא
 סָאװ ,םיא ןלייצרעד ןוא ןשוק ןוא ,ןזדלַאה ןייא ןיא ןטלַאהעג םיא טָא ! יז ,ןגניווריוא
 ערַאבקנַאד ַא ,ןטײקיאעֿפ ענייז טמירעג טָאה יז .זיא רע שטנעמ רעקיטכיוו ַא רַאֿפ
 -רעֿפ-ןוא-טכַא רעד ןוֿפ קעה םעד ןוֿפ ןעמונעגסױרַא יז טָאה רע סָאװ .,םעד רַאֿפ
 סָאװ ןסיוו רעדָא ,ןיהַא ןייגקירוצ רעמ טשינ .לָאמ ןייק ליוו יז .סַאג רעטסקיצ
 ןצנַאג ןיא ןדײנשּטָא ןלָאז ייז זַא ,ןעוועג טלָאװ ךַאז עטסעב יד ,טרָאד ךיז טוט סע
 יד ,הנומא עשידיי יד ןעמיר ןביוהעגנָא יז טָאה ןַאד ,טײהנעגנַאגרַאֿפ רעד טימ
 ןדיי ןיא ריא טלעֿפעג סע סָאװ ,ץלַא ןוא םיבוט-םוי עשידיי יד ,ללכב ןדיי

 םעד ןעוועג וטסיב ואוו ? טנייה ןֿפָארטעג סעּפע טָאה ? ריד טימ זיא סָאװ ---
 ? ןגרָאמירֿפ ןצנַאג

 ,ןרערט ןיא טלייצרעד םיא טָאה ןוא זדלַאה ןייז ףיוא ןלַאֿפעגֿפױרַא זיא יז ןוא
 ,ריא טימ ןעשעג זיא סע סָאװ

 "ורַאב יז ןוא טלכיימשעג גניווריוא טָאה -- ,רעווש וצ טשינ סע םענ --
 .רעטומ ןיימ ןוֿפ טֿפָא ךיוא סע רעה ךיא -- ,ּפָאק םענייש ריא קידנטעלג ,טקיא
 ןטימ טרעקעגסיוא ךיז טָאה טענ ךיוא .ןענעק טשינ רָאג ךימ ליוו רעטָאֿפ ןיימ
 לייוו רַאֿפרעד ץלַא סָאד ןוא .רעגיוזסיוא ,טנַאקירבַאֿפ ךימ טֿפור רע ,רימ וצ ןקור
 "עג רָאנ ,ןטנַארגימיא ערעדנַא יד יװ ןײרַא ּפַאש ןיא ןעגנַאגעג טשינ ןיב ךיא
 רעטרעדנוה טייהנגעלעג ַא ביג ךיא סָאװ ,סָאד ןוא .ּפַאש םענעגייא ןַא ךיז טכַאמ
 -רָאג זיא ,ּפַאש ןיא רעטעברַא ענעגייא עניימ ץוח ַא ,ןבעל ַא ןכַאמ וצ תוחּפשמ
 ןוא ךעלדײמיּפַאש רעטנזיוט טייהנגעלעג ַא ביג ךיא סָאװ ,סָאד ןוא ?טשינ
 טשינ ןרעהעג רענעמ ערעייז סָאװ ,ןעױרֿפ עגנוי רעדָא ,סנירעֿפלעה-בלעװעג
 םעד ןוֿפ רעדיילק ןיא ךיז ןוטוצנָא רעלָאד רָאּפ ַא רַאֿפ ,רעטצנעֿפ עכיוה יד וצ
 ןוא ?טשינרָאג זיא ,רעטרעדנוה רַאֿפרעד ןלָאצ עכייר יד סָאװ ,ןָאסַאֿפ ןבלעז
 -עג םעד רַאֿפ ,ןסַאמ יד רַאֿפ עירטסודניא ןַא ןעלקיװטנַא ףלעה ךיא סָאװ ,סָאד
 יד ןוֿפ עיגעליווירּפ יד רָאנ ןעוועג טציא זיב זיא סָאװ ,דנַאל ןצנַאג ןוֿפ ךיורב

 ענעגייא ןייז ךיז טָאה רענייא רעדעי ? טשינרָאג זיא ,עטלייוװרעדסיוא ןוא עכייר
 ןרעטלע ענייד ןוא ןרעטלע עניימ ,ןֿפלעה טלָאװעג ייז ןבָאה רימ .עיֿפַאזָאליֿפ
 ןעקנוזעגנייא ןענייז ייז סָאװ ,עטָאלב רעד ןוֿפ יז ןּפעלשסױרַא טלָאװעג ןבָאה
 עטלמישרַאֿפ ערעייז טימ ,עּפָארײא ןוֿפ רעהַא ןעמוקעג ןענייז ייז טניז ,ריא ןיא
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 -עלָארּפ ,דיי ,טסירק -- ,עּפָארײא ןוֿפ טכַארבעגטימ ןֿבָאה ייז סָאװ ,ןֿפירגַאֿב
 ןשטנעמ יד רַאֿפ ןעוועג טוג זיא סָאװ ,ףָאטש רעטלַא זיא טָאד .רעגיוזסיוא ,רעירָאט
 -רעביא ייז ןליוו .םעד רַאֿפ ץַאלּפ ןייק ָאטשינ זיא ,עקירעמַא ןיא ,ָאד .םי ןרעבירַא
 רָאנ !טיַארלָא --- ,טֿפַאז םענעגייא רעייז ןיא ןכָאק ךיז ןוא ּפמוז רעייז ןיא ןביילב
 -עמַא ןַא זיב ךיא ,ןיירַא טלעוו רעטלַא רעייז ןיא ןּפעלשטימ טשינ ייז ןענָאק ךימ
 ,טירט עניימ ןטלַאהקירוצ טשינ ןענָאק ייז .רענַאקיר

 .ױזַא טכַארטעג טשינ לָאמנייק בָאה ךיא .גניווריוא ,טסיב וד גולק יװ ,ָא --
 ...טשינרָאג ,ונ ...ךיא טכַארט לָאמ לייט

 ?קירוצ ךיז וטסטלַאה סָאװרַאֿפ .גָאז ,וטסכַארט סָאװ --
 .ירעמ טכַאל -- ,טײקשירַאנ ַא ןגָאז טלָאװעג בָאה ךיא --
 ,גָאז ,גָאז ---
 ױזַא ךימ טָאה ,רעדורב ןיימ ימישזד ,ןיימ ךיא ,וטסעז ,לגניי עכערֿפ סָאד --

 ןיב ךיא זַא ,"רעדרעמ-סוטסירק, ןוא "סַאדוי; ךימ ןֿפור ןייז טימ טגערעגֿפױא
 רע זַא ןטעב םיא ןוא בר ןטשרע םוצ ןייג וצ לעטש רעד ףיוא ןעוועג טיירג
 ,טענ רעזדנוא ךיוא רָאנ ,ךימ רָאנ טשינ ,עקשידיי ַא רַאֿפ ןכַאמ ךימ לָאז

 ?"עקשידיי, ןֿפורעג ךיד טָאה לרעדורב ןייד לייוו רַאֿפרעד ץלַא ? סָאװרַָאֿפ ---

 ןֿפור עמַאמ ןוא עטַאט ןיימ לייוו ,ןדמש ךיז ןייג ךיילג ךיא ףרַאדַאב ,ױזַא ביוא
 ןדעי עיגילער רעזדנוא ןטייב ןעמוקסיוא זדנוא טעוו ,ױזַא ביוא ."יוג, ךימ
 ...ןעמענ ןֿפורכָאנ זדנוא טעװ גנוי-ןסָאג ַא ןעוו ,לָאמ

 "רעביא טשינ טסנָאק וד ביוא זַא ,עקַאט ךיא טכַארט ,גניווריוא ,לָאמטֿפָא ---
 ? רענייד וצ ןייגרעביא רשֿפא ךיא לָאז ,הנומא ןיימ וצ ןייג

 ,טרעדנואוורַאֿפ טקוקעגנָא יז טָאה גניווריוא
 ? סָאװרַאֿפ ---
 לָאמסנעד טלָאװ החּפשמ ןייד .ריד רַאֿפ רעטכייל ןעוועג טלָאװ סע לייוו --

 וצ טנײרֿפ עכעלטפעשעג ענייד טימ טרעהעג טסלָאװ .ריד טימ טכַאמעג םולש

 רערעַײא טמוק סע ןעוו ,םייה רעד ןיא ןציז לָאמטֿפָא ךיד עז ךיא ,לּפמעט ןייא
 וד ,עגָאגַאניס רעד ךָאנ לָאמסנעד טסקנעכ וד זַא ,ךיז טכַאד רימ .בוט-םוי ַא
 .קירעיורט ױזַא טסיב

 סע גָאז 1 ןעניז ןֿפױא ריד ייב זיא סָאװ ,רימ גָאז ? ןייא ריד טלַאֿפ סָאװ --
 ,סױרַא

 ,הנומא ןַא ןָא דניק ַא רַאֿפ טכעלש זיא סע .דניק רעזדנוא ןוֿפ טכַארט ךיא --
 ...טרעהעג רע ןיהואוו ןסיו טשינ טעװ רע -- ,ךעלגניי טימ לוש ןיא

 ...טכייל ןעמוקסיוא טשינ םיא טעװ סע .תמא זיא סָאד ,ָאי --
 ןָאק ןדייב זדנוא ןוֿפ רענייק ןעוו זַא ,טֿפָא ךיא טכַארט עקַאט רַאֿפרעד --

 -גערבניירַא דניק סָאד שטָאכ רימ ןלָאז ,עיגילער סנטייווצ םוצ ןייגרעביא טשינ
 טקערש ץרַאה ןיימ .רענייד ןיא ןייז לָאז ,רעניימ ןיא טשינ ביוא ,הנומא ןַא ןיא ןעג
 ,דניק ןטימ סעּפע טריסַאּפ סע ןעוו ,טֿפָא ױזַא ךימ

 : ןֿפורעגנָא ךיז טָאה רע .,לייוו ַא טכַארטעג טָאה גניווריוא
 ,דניוושעג ףיוא ךַאז ַא ןוט וצ טניײֿפ בָאה ךיא ,ןגיילרעביא ךיז ךימ זָאל ---

 טײדַאב ןביולג ןייד סָאװ ,סייוו ךיא .ריד ןוֿפ ןייֿפ רעייז סע זיא ,לַאֿפ ןדעי ןיא רָאנ
 ,טײקטרַאצ טימ יז קידנעמענמורַא ,גניווריוא טגָאז --- ,ריד רַאֿפ

 ןצנַאג ןטימ ןַאמסטֿפעשעג ַא ןעוועג זיא רע .טגיילעגרעביא ךיז טָאה גניווריוא
 ןעוועג רע זיא טֿפעשעג ןיא ."סנייד, ןוא "סניימ; רַאֿפ ףורַאב ןייז ןוֿפ טקעּפסער .

 םיא ייב ןעוועג זיא טרָאװ ַא .טייקיסעמלגער ןוא טײקטקערָאק ןוֿפ רעטסומ ַא
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 -עג לָאמַא םיא טָאה סע ןטסולרַאֿפ ערעסָאװ וצ ,ףיורעד טקוקעג טשינ ,קיליײה
 יו טקנוּפ ,טנעס סמענעי רַאֿפ טיהעגּפָא םזיטַאנַאֿפ זיב ןעוועג זיא רע ,טכַארב
 טגָאזעג טשינ טָאה ןעמ סָאװ .טנעס םענעגייא ןייז רַאֿפ טיהעגּפָא ןעוועג זיא רע
 יקסווָאדיװַאד זַא ,ןבעגעגוצ ןבָאה עלַא רָאנ ,ךַאֿפ םעד ןיא ןיקסווָאדיװַאד ףיוא

 ךיוא רע זיא ױזַא ,רעניוועג רעטוג ַא זיא רע יווש --- ,גרַאב-ןזלעֿפ ַא יװ זיא |
 טָאה טרָאװ ךעלטקניּפ ןטלַאה ןוֿפ ּפיצנירּפ םעד טָא ףיוא ."רערילרַאֿפ רעטוג ַא
 זיא פיצנירּפ רעד ןוא ,טלעװ:טֿפעשעג רעד ןיא עיצַאטוּפער ןייז טיובעג סע רע
 | ןטנערוקנָאק ןוא םיאנוש ענייז עלַא ןגעק ןענַאטשעגיײב ליֿפ םיא |

 -ַאֿפ ןייז ןיא טדנעװעגנָא ךיוא רע טָאה טרָאװ ןטלַאה ןוֿפ ּפיצנירּפ ןבלעז םעד
 רעייז ןיא םיא טימ ףּתוש ןכיילג ַא רַאֿפ ןירעמ טכַארטַאב טָאה רע .ןבעל-עילימ
 סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג ןענייז ןדנעטשמוא יד .דניק רעייז ןיא ,ןבעל-עילימַאֿפ
 יז ןבָאה םיא ףיוא רָאנ סָאװ ,ךַאמּפָא ןקידהליחּתכל רעייז וצ טריֿפעג ןבָאה
 ןוא ןצנעװקעסנָאק יד ןוֿפ ןעזעגּפָא ,ןבעל קידתוֿפּתושב רעייז ןעיוב טנָאקעג
 יו טקנוּפ ןוא .עטנעָאנ ערעייז ןעגנערב טעװ סָאד סָאװ ,ןטייקרעטיב יד ןוֿפ
 "עטשעצ ַא רַאֿפ ןטלַאהעג רע טלָאװ דניק רעייז ןֿפױט וצ טייז ריא ןוֿפ טירש ַא
 ױזַא ,ןבעל-עילימַאֿפ רעייז טרעטשעצ ךיוא טלָאװ סָאװ , ךַאמּפָא םעד ןוֿפ גנור
 "ער ַא זיא סַאװ ,ריא ןוֿפ גַאלשרָאֿפ ַא ןעמענוצנָא ןקָארשעג ךיוא ךיז רע טָאה
 ןֿפױא ןכַאמ ךעלקילגמוא יז טעװ סָאװ ,טײקכַאװש רענַאטנעמָאמ ַא ןוֿפ טַאטלוז
 טשינ טלָאװ רע .קיבייא ףיוא תיב-םולש רעייז ןבָארגַאב טעװ ןוא ןבעל ןצנַאג

 ,טנעילק םענעבעגעגרעביא ןַא רעדָא ףּתוש ןעיירטעג ַא עגונב טלדנַאהעג ױזַא
 טקוקעג טשינ ,בייוו ןגייא ןייז עגונב ןבעל-עילימַאֿפ ןייז ןיא טשינ יאדװַא ןוא --
 ,ריא טָאה רע .טַאהעג טשינ ןוֿפרעד טלָאװ רע *טיֿפָארּפ, ַא רַאֿפ סָאװ ,ףיורעד
 :שיט םייב טגָאזעג גָאט ןטייווצ ןֿפױא ,רעבירעד

 טסָאה וד סָאװ ,םעד ןגעוו טכַארטעג גנַאל ןוא ליֿפ בָאה ךיא ,ירעמ ,רעה --
 ,גָאלשרָאֿפ םעד ןכַאמ וצ ריד ןוֿפ ןייש קידלַאװעג זיא סע .טגָאזעג ןטכענ רימ
 ןייד ןוֿפ טסטלַאה וד יו סייוו ךיא .ןגיוט טשינ טעװ סע זַא ,ארומ בָאה ךיא רָאנ
 ןבָאה הטרח טסעװ וד ןכלעוו רַאֿפ ,טירש ַא ןוט וצ ארומ בָאה ךיא ןוא ,ןביולג
 | .זיא סע יו ױזַא ןביילב סע לָאז רעסעב .ןבעל עצנַאג סָאד
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 רעטטסקיצכעז רעד ףיוא ,דיַאס-טסעוו ףיוא טניואוועג טָאה שריה עילימַאֿפ יד

 יד .רעזייה ענעגייא ערעייז טַאהעג ןבָאה סָאװ ,טייל ערעכייר ןשיווצ סָאג
 -יואוו עניילק ַא טַאהעג ןבָאה ייז .ןשטנעמ עמערָא ןעוועג רעבִצ ןענייז סעשריה
 עטרָאה טימ וצֿפױרַא ןרעטעלק טֿפרַאדַאב טָאה ןעמ ,קָאטש ןכיוה ַא ףיוא גנונ
 ,דערדלימ ,רעטכָאט ערעטלע יד לייוו רַאֿפרעד ןטרָאד ייז ןבָאה טניואוועג ,ּפערט
 ,השורג ַא רעדָא הנמלַא'ןַא יו טקוקעגסיוא טָאה סָאװ ,לדיימ ןסעזרַאֿפ ,רעטלע ןַא
 טָאה יז סָאװ ,ןעמַאד ןוא רענעמ ערעטלע ,ןטנעיצַאּפ עכייר רָאּפ ַא טַאהעג טָאה
 יד ןיא ןענוֿפעג ךָאנ ךיז ןבָאה ייז ןעוו ,ןשזַאסַאמ טכַאמעג ןגרָאמירֿפ ןדעי יז
 | .ןטעב

 ,הנמלַא ןַא ןעוועג זיא עכלעוו ,ַאטָארָאד ,רעטומ יד ,טסייה טָאד ,החּפשמ יד
 רעד ןוֿפ ןעוועג-סנרֿפמ ךיז ןבָאה ,טרעבָארו ןוא דערדלימ ,רעדניק ייווצ עריא ןוא
 רעטָאֿפ רעד .,דנַאלשטיײד ןוֿפ טמַאטשעג ןבָאה סעשריה יד ,טעברַא סרעטכָאט
 -רַאֿפ ןייז ןרױלרַאֿפ טַאהעג טָאה רע יו םעד ךָאנ טייצ רעד רַאֿפ ןברָאטשעג זיא
 זַא ,ןעגנַאלק ןעגנַאגעגמורַא וליֿפַא ןענייז סע .ךַארק-טירטסילָאװ ַא ןיא ןגעמ

 טנָאקעג טשינ טָאה רע יו םעד ךָאנ ןבעל סָאד ןעמונעג ךיז טָאה רעטָאֿפ רעד
 .ןוֿפרעד טדערעג טשינ לָאמנייק ןעמ טָאה עילימַאֿפ רעד ןיא .תובוח ענייז ןלָאצַאב
 רעטנעָאנ ַא -- ,דנַאל ןיא החּפשמ עכייר ַא טַאהעג ןבָאה סעשריה יד שטָאכ
 טָאטש ןייז ןיא ןעמענרעבירַא טלָאװעג עילימַאֿפ יד טָאה יטעניסניס ןיא בורק
 יז ,ףליה רעדעי ןוֿפ טגָאזעגּפָא ךיז הנמלַא יד רעבָא טָאה -- ,ןציטש ייז ןוא
 ךיז ןוא טעברַאעג ןיילַא ןוא ןגעמרַאֿפ טשער םעד טימ תובוח יד טלָאצַאב טָאה
 ,וצרעד קיאעֿפ ץנַאג ןעוועג זיא יז סָאװ ,סעיצקעל-קיזומ קידנבעג ,ןעוועג-סנרֿפמ
 .ןיטסישזַאסַאמ ַא ןייז וצ טרידוטשסיוא טָאה רעטכָאט יד זיב

 רַאֿפ ייס ,רעטומ רעד רַאֿפ ייס ּפָאק ןוֿפ גיוא סָאד ,החּפשמ רעד ןוֿפ ןיורק יד
 ,םיא רַאֿפ רָאנ טבעלעג ייז ןבָאה עדייב .טרעבָאר -- ןעוועג זיא רעטכָאט רעד
 טבעלעג ןעמ טָאה סעשריה יד ייב --- ,רעליימ יד ןוֿפ טרָאּפשעגּפָא ךיז ןבָאה ייז
 ןעמ טָאה ןטרעבָאר רָאנ -- ,טנכערעגסיוא ןעוועג זיא טנעס רעדעי ,ןדיײשַאב
 -.רעד טשינ ,םיא ןוֿפ טגנַאלרַאֿפ טשינרָאג טָאה ןעמ .שזדעלַאק ןיא ןטלַאהעג
 טכַארטַאב סע טלָאװ ןעמ .בוטש ןוֿפ הסנרּפ רעד וצ ןגָארטיײב לָאז רע זַא ,טרַאװ
 טרעבָאר זַא ,עיצידַארט-החּפשמ רעד ןוֿפ גנוכעװשרַאֿפ ַא רַאֿפ ,ןכערברַאֿפ ַא רַאֿפ
 ,טעברַאעג טָאה רעטסעוװש יד .ןטעברַא ןייג ןוא ןרידוטש ןייז ןסיירעביא לָאז
 טמעקרַאֿפ טָאה ,ירֿפ רעד ןיא רעגייזָא סקעז גָאט ןדעי ןענַאטשעגֿפױא זיא יז
 זיא סע סָאװ ,ןגעמרַאֿפ עשלדיימ עקיצנייא סָאד ,ּפעצ עצרַאװש עטכידעג עריא
 ןוֿפ עקּפוק עסייוו ריא ןוטעגנָא טָאה ,ןרָאי עגנוי יד ןוֿפ ןבילבעגרעביא ךָאנ ריא
 יד טימ לדיימ רענעסעזרַאֿפ רעד ןבעגעגוצ טָאה סָאװ ,רעטסעװש-ןקנַארק ַא
 ,"ַארֿפ-זוַאח, רעשישטייד ַא ןוֿפ ןעזסיֹוא סָאד ןייצ עשידרעֿפ ןוא ןקַאב עגנַאל
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 "עגסיוא םעד טימ לטנַאמ ןעיורג ןקיבייא ריא ךיז ףיוא ןֿפרָאװעגֿפױרַא טָאה
 ןריױלרַאֿפ טײקטלַא ןוֿפ גנַאל ןיוש טָאה סָאװ ,רענלָאק םענרעטוֿפ םענעכָארק
 ןוט וצ זיוה וצ זיוה ןוֿפ ןעגנַאגעג זיא ןוא ,ןימ ןשהיח םוצ טייקירעהעגוצ עדעי
 ,קיטֿפַאהנסיװעג ,טענ טעבױַא ריא ןוטעג .ןטנעיצַאּפ עריא רַאֿפ טעברַא ריא
 ןוֿפ ןצענערג יד גנומענַאב ריא ןיא ןטערטוצרעבירַא טשינ ,וליֿפַא טקעֿפרעּפ
 "עד ןוֿפ םעט-ךָאנ ַא ןטנעיצַאּפ יד ייב ךיז ךָאנ טזָאלעגרעביא יז טָאה ,ךַאֿפ ריא
 ,םורַא ױזַא ,טָאה יז .טֿפַאשנַאמכַאֿפ רעכעלנעזרעּפמוא רעטלַאק ןוֿפ ,עיצקעֿפניז
 -ינגַאב ןזָאל ךיז טזומעג ןוא ןטנעיצַאּפ עכייר יד ןרעדנַא ןכָאנ םענייא ןרױלרַאֿפ
 ןוֿפ טגנַאלרַאֿפ טשינ ןבָאה סָאװ ,סָאלק ןעמערָא םעד ןוֿפ ןטנעיצַאּפ טימ ןענעג
 ,לכיימש ןשיאיײקָאל ןייק ,טנוזעג רעייז ןיא ליײטנָא ןכעלנעזרעּפ-ןייר ץוחַא ,ריא
 יד זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ סע .סנגרָאמירֿפ ערעייז ןצנַאג ןיא ךיז-ןבעגקעווַא ןייק
 עכייר יד ייב יוװ רעּפַאנק ןעוועג ןענייז ןטנעיצַאּפ עמערָא יד ייב ןטסנידרַאֿפ
 ןבעג וצ הצע ןַא ךיז ױזַא יו טסואוועג טָאה ַאטָארָאד רעטומ רָאנ ,טייל

 וצ ןוא ןגָאז וצ טַאהעג טָאה יז .בוטש יד טרינימָאד טָאה ַאטָארָאד רעטומ
 ,ןטָאבעג עריא טריֿפעגסױא דנַאטשרעדיװ ןדעי ןָא ןבָאה רעדניק עריא ןוא ,ןלעֿפַאב
 טשיוועג ,עגָאלדָאּפ יד ןשַאוװעג טָאה יז ,בוטש יד טגרָאזַאב טָאה ַאטָארָאד רעטומ
 קידנטלַאה ,ןענַאװיד יד טביוטשעג ,טנַאװעגטעב סָאד טרעטֿפולעג ,לבעמ סָאד
 ,ןייר-קיטכיצ זױה:טַאוװירּפ ַא ןוֿפ ןרָאג ןטשרעביוא ןֿפױא ךעלביטש יירד יד
 .םעד ןיא ןעלגיּפש .ןוא ןריצ ךיז טנָאקעג טָאה ןעמ זַא ױזַא

 ַא טיונ ןוֿפ לגענ יד ןוֿפ טעװעטַארעגּפָא תושֿפנ-תנּכס טימ טָאה רעטומ יד
 -עגטימ טָאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןטייצ עטלַא עטוג יד ןוֿפ לבעמ ךעלקיטש רָאּפ
 ,ליטס רעיימרעדיב ןיא לקנעש:ײלעצרָאּפ ַא :םייה רעטלַא רעד ןוֿפ טכַארב
 -רָאּפ ןסיעמ רעקיטש עטוג רָאּפ ַא טלגיּפשעגסױרַא טרָאד ןוֿפ ןבָאה סע סָאװ
 עשישטייד טימ טלעטשַאב ,קנַאש-רעכיב ַא ,ץנעדערק-עֿפָאק רענעדזערד ַא  יילעצ
 ינַאגָאהַאמ ןלעה ןיא שיט-רעיימרעדיב ַא ,סעבַאגסױא:טכַארּפ ןיא רעקיסַאלק

 ןענַאװיד עשיסרעּפ ךעלקיטש עטוג רָאּפ ַא ;ןלוטש עטעבעגסיוא עיולב ןוא
 ןצעז טשינ ריא ףיוא ךיז רָאט רענייק סָאװ ,עּפַאנַאק-"ריּפנַא; עטמירַאב יד
 ,ָאנַאיּפ-לגילֿפ עסיורג יד ,טצעלוצ ןוא ,ןעמוק טסעג ןעוו ןדייס

 ריא גָאט ןדעי טריציטקַארּפ שריה ױרֿפ טָאה ָאנַאיּפ-לגילֿפ רעד-טָא ףיוא
 ןבעגעג טרעוו סָאװ ,טרעצנָאק-זיוה םעד רַאֿפ עבָארּפ קידנכַאמ ,ךַאב ןוא טרַאצָאמ
 שריה ױרֿפ .טסעג ענעטעברַאֿפ רָאּפ ַא רַאֿפ שדוח ןוֿפ גָאטנָאמ ןטייווצ ןדעי
 עטשרע יד ןוֿפ טנײרֿפ עטלַא ייווצ ןוא ,ָאלעשט -- רעטכָאט יד ,ָאנַאיּפ טליּפש
 טניײרֿפ ַא ,"רעקָארב, רעטירטס-לָאװ ַא ייב רעטלַאהכוב ַא ,ךַארכַאב ר"מ --- ,ןרָאי
 ,סעשריה יד טימ ןעמַאזוצ ,סנגעמרַאֿפ ןייז ןריױלרַאֿפ טָאה סָאװ ,שריה ר"מ ןוֿפ
 ױרֿפ ,ןירערעל-קיזומ ַא ,ןַאמנעל סעסימ ןוא ,גָאטײרֿפ ןצרַאוװש ןוֿפ ךַארק םעד ןיא
 רעד ייב ,ןטרעצנָאק יז תעב ,טציז טרעבָאר .לדיֿפ ןליּפש -- ,טנײרֿפ ַא סעשריה
 | .רעטומ רעד רַאֿפ ןטָאנ יד טשימ ןוא ָאנַאיט

 טניײרֿפ רַָאּפ ַא ,רעכוזַאב עקידנעטש יד ןטעברַאֿפ ןרעו ןטרעצנָאק יד וצ
 עכלעוו רַאֿפ ,טנײרֿפ ענעגייא ענייז טימ טגנערב טרעבָאר ןוא ,עילימַאֿפ רעד ןוֿפ
 - ,ךעלעכיק טימ דַאלָאקָאש רעסייה ,טרעצנָאק ןכָאנ ,טיירגעגוצ ךיוא טרעוו סע

 עילימַאֿפ יד סָאװ ,הסנכה רעניילק ַא ןוֿפ ןוא ןטסנידרַאֿפ סרעטכָאט רעד ןוֿפ
 ,טזָאלעגרעביא טָאה שריה ר"מ סָאװ ,דנָאֿפ-עיצַארוקעסַא ןַא ןוֿפ טַאהעג טָאה
 ןוא טכָאקעג ןילַא טָאה יז .דובּכ ןיא החּפשמ יד ןטלַאהעגסיױא שריה ױרֿפ טָאה
 ,טנכערעגסיוא ןעוועג זיא האצוה עדעי ,טײקשיטַאבעלַאב רעד ףיוא טסַאּפעגֿפױא
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 ןעגנַאגעג זיא גנידצלַא .ןבעגעגסיוא קינייו ןעױרֿפ יד ןבָאה גנודיילק ףיוא

 ,שזדעלַאק ןיא םיא ןטלַאה ףיוא ,ןוז ןרַאֿפ
 ףיוא טסַאּפעגֿפױא טָאה ,ּפָאק ןיא גיוא ןַא יו טיהעגּפָא םיא טָאה רעטומ יד

 ףיוא ,ךיזןעמענַאב ןייז ףיוא ,ץכעוטנָא ןייז ףיוא --- ,ןָא טייהרעניילק ןוֿפ םיא
 -עכעלטע ןוֿפ רוחב ַא טנייה ןיוש זיא טױעבָאר שטָאכ ןוא .ךיז ןריֿפֿפױא ןייז

 "עג ַא רעייז ןוא ַאיבמולָאק ןיא עיֿפָאזָאליֿפ ןוֿפ טנעדוטס ַא ,רָאי קיצנַאװצ-ןוא
 טֿפלעה רע ןעמעוו ,דלָאגנרָאק רָאסעֿפָארּפ ןטמירַאב ןוֿפ טנעטסיסַא רעטצעש
 ,עיֿפָאזָאליֿפ רעשטייד רעד ןוֿפ עטכישעג עיינ ַא ,ךוב ןייז ןטײרברָאֿפ ןיא סױרַא
 טשינ .לגניי ןיילק ַא ןעוועג ץלַא ךָאנ טלָאװ רע יוװ רעטומ יד םיא טלדנַאהַאב --
 רַאֿפ סָאװ ,םיא טגָאז ,םישובלמ םיא טֿפיױק ,שעוװ ןייז ףיוא גנוטכַא יז טיג רָאנ
 ןייג טשינ לָאז רע זַא ןָא םיא טגָאז ,טשינ רעדָא ןוטנָא ַאי לָאז רע גוצנַא ןַא
 ּפָאק ןטימ ,טרַאּפשעגסױרַא טסורב רעד טימ ןייג לָאז רע זַא ,טרעקיוהעגנייא
 ,העש רעדעי ןוֿפ ןובשחו-ןיד ןבעגּפָא ךָאנ ריא זומ טרעבָאר רָאנ ,ןבױהעגֿפױא
 ןכוזַאב רע טייג יצ ,טייג רע ןיהואוו --- ,ןענרעל ןייז ץוחמ טגנערברַאֿפ רע סָאװ
 .טשינ ןעמעוו טימ ,ןרּבח ָאי ךיז לָאז רֶע ןעמעוו טימ םיא *טָאר, יז .טניײרֿפ ַא
 :רָאנ םיא טָאר יז , טשינ םיא טלעֿפַאב יז ,ןיינ

 סיורג זיא סע ,ָאי --- ,יקסוװָאדיװַאד רעד ,םעלַא ךָאנ ,ןיימ ךיא ,טרעבָאו --
 קיטכיר רעייז זיא סע ,ָאי .ןייז טבַאגַאב רעייז לָאז רע ,עגנוי םעד טימ דיילטימ
 ךיא ,ָאי ,קילגמוא םעד ךָאנ עגנוי םעד טימ ןעגנואיצַאב ןטלַאהוצנָא ריד ןוֿפ
 ןדנוטש ליֿפ ױזַא ןעגנערברַאֿפ וצ ,םיהַא םיא וצ ןייג וצ רעבָא ,וצ סָאד ביג
 ,ןדוי-טסָא ייז ןענייז ,ײטשרַאֿפ ךיא יוװ ?זיוה ןיא ייז ייב ,דיַאס-טסיא רעד ףיוא
 ,ייז ייב ןייז טשינ טרָאד זומ גנובעגמוא עלערוטלוק עסיורג ןייק ,ןלױּפ סיוא
 ןיוש טסזומ וד ןעוו ,טרעצנָאק םוצ רעהַא ןעגנערב לָאמַא עגנוי םעד טסנעק וד

 ךיא --- ,זיוה ןיא ייז ייב ,םיא ייב ןעגנערברַאֿפ רעבָא .םיא טימ ןעגנערברַאֿפ
 סעכעלצינ סעּפע ןָא ריד רַאֿפ טסולרַאֿפ -טייצ רעסיורג וצ ַא זיא סע ,ארומ בָאה
 ןענרעל וצ

 ,ןבעל סטרעבָאר ןוֿפ תילכּת רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא "סעכעלצינ סעּפע;

 ןדעי ,ןוט וצ ןבילקעג ךיז טָאה רע סָאװ ,טירש ןדעי .הגשה טרעטומ ןייז טיול
 ןוֿפ ןענעייל טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,ךוב ןדעי ,טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,טיזיוו
 יִצ ,לקניוו ןקיצנייא םעד ןוֿפ טכַארטַאב רעטומ יד טָאה ןָא טנגוי רעירֿפ ןייז

 טניימעג טשינ טָאה יז ןוא ."ןענרעל וצ סכעכעלצינ סעּפע; ןירעד ןַארַאֿפ זיא סע
 רעקידרעטעּפש ןייז רַאֿפ סניוועג ןייק ,ןצונ ןלעירעטַאמ ןייק ,הלילח ,טימרעד
 ! סָאד יו קנַאדעג ריא ןוֿפ ןעוועג רעטייוו טשינ זיא ךַאז ןייק -- ,ערעירַאק

 סרוק ןייז ןטיבעג ,שזדעלַאק ןיא רעטסעמעס ןטרעֿפ ןכָאנ ,טָאה טרעבָאר ןעוו
 עטכיֿפ ןוֿפ עיֿפָאזָאליֿפ רעד ףיוא סקעדָאק ןשינָאעלָאּפַאנ ןוא טכער ןשימיור ןוֿפ
 ,רעכַאװש ַא ןעוועג זיא הנויח ןוֿפרעד ןעיצ ןוֿפ קילבסיוא רעד סָאװ ,לעגעלש ןוא
 ןרעו טעוװ טרעבָאר ןעוו ,טייצ רעד ןוֿפ טמולחעג טָאה עכלעוו ,רעטומ יד טָאה
 ךיוא ןוא -- סרעטומ רעד טיול ,טרעבָאר םירָאװ -- ,טַאקָאװדַא רעטמירַאב ַא
 ,טמירַאב ןרעוו טזומעג רָאנ שרעדנַא טשינ טָאה ,גנולעטשרָאֿפ סרעטסעוװש רעד
 ,זיא רָאנ ,טייברעביא םעד ןגעק טַאהעג טשינרָאג רָאנ טשינ רעטומ יד טָאה --
 טימ ןוט וצ ןבָאה טשינ טעװ טרעבָאר ריא סָאװ ,ןדירֿפוצ ןעוועג ,טרעקרַאֿפ
 רעד .םינינע ערעכעה טימ ןבעגּפָא ךיז טעװ רָאנ ,ןסעצָארּפ-טכירעג ערַאגלואוו
 סָאו ,םעד רעביא ןעוועג זיא ,טכַאמעג םיא טָאה יז סָאװ ,ףרואוורָאֿפ רעקיצנייא
 ,ריא טימ ןעוועג-בשיימ רעירֿפ טשינ ךיז טָאה רע

311 



 טכַאוטַאב סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ךיוא םיא טָאה רעטסעווש יד) ןוז רעייז ןיא
 -ָאה עלַא יד ןטלַאהעגנָא ןעיורֿפ ייווצ יד ןבָאה (רעדורב ַא רַאֿפ יו ןוז ַא רַאֿפ רעמ
 ןוֿפ גנוריזילַאער יד ןעזעג םיא ןיא ןבָאה ייז .ןבעל םענעגייא רעייז ןוֿפ ןעגנונעֿפ
 ,רעצרעה ערעייז ןיא ןטלַאהַאב ןגָארטעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןעגנַאלרַאֿפ ןוא ןשטנואוו יד

 יז סָאװ ,םולח ַא ןוֿפ ןרעװ:רָאװ סָאד םיא ןיא ןעזעג טָאה רעטסעווש יד

 טעװ יז סָאװ ,ןטרעשַאב ַא ןגעוו םולח םענעגרָאברַאֿפ ַא ,ךיז ןיא ןגָארטעג טָאה
 טשינ ,טמירַאב ןייז טשינ טעוװ ,ךייר ןייז טשינ טעװ רע -- ,ןעמוקַאב לָאמַא
 ,טייקכעלנעזרעּפ עכעלרעה ַא ,רוטַאנ עֿפיט ַא רָאנ ,שטנעמ רעטסואווַאב ןייק
 ןיא ןדליבסיוא טלָאװעג טָאה יז .ןילַא ריא רַאֿפ רָאנ ןקעלּפטנַא ךיז טעװ סָאװ
 ... םולח ןשילדיימ ריא ןיא טגָארט יז סָאװ ,ןַאמ ַא ןוֿפ לַאעדיא םעד רעדורג ריא

 סָאװ ,טירש ןדעי רעביא טרעטיצעג ,רעבירעד ,ןבָאה רעטסעווש ןוא רעטומ

 -ַאב וצ "ןענרעל סעכעלצינ סעּפע; ןוֿפרעד רע טעװ יצ ,ןוטעג טָאה טרעבָאר
 ,טייקכעלגעזרעּפ ןייז ןרענעשרַאֿפ וצ ,רוטַאנ ןייז ןלעדייאוצסיוא ,ןסיוו ןייז ןרעכייר
 טשינ ןבָאה ןטייצ עלַא ןוֿפ רעטסעוװש עשידיי ןייק ןוא ,רעטומ עשידיי ןייק ןוא
 ןבעל ןוֿפ גרָאז יד ןוא הסנרּפ ןוֿפ לוע םעד ןרעג ױזַא ןוא טכייל ױזַא ןגָארטעג
 ---שריה רעטסעוװש יד ןוא רעטומ יד יװ רעדורב ןוא  ןוז ןטנרעלעג רעייז רַאֿפ
 ,טרעבָאר ןעוועג זיא סָאװ ,ןבעל רעייז ןיא דײרֿפ רעקיצנייא רעד ןוא ןיז םעד רַאֿפ

 ןרָאװעג עילַאק טשינ טרעבָאר זיא ןעילָאכ ןוא ןעלטרעצ ןצנַאג םעד ייב
 ,ןילּפיצסיד-טסבלעז רעגנערטש ַא טימ ,ןַאמרעגנוי רעטסנרע ןַא ןעוועג זיא רע
 "ןריובעגנייא ןייז ךרוד רָאנ ,גנואיצרעד ךרוד רָאנ טשינ םיא וצ ןעמוקעג זיא סָאװ
 זיא טָאג ןייז .טסנרע רעייז ןבעל סָאד ןעמונעגנָא טָאה רע .רוטַאנ רעטמיוצעג
 הריצי רעשיטע ןוֿפ םוכס רעד ,טָאג רעשיטסיאעטנַאּפ רעשיזָאניּפש רעד ןעוועג
 לייט ַא זיא םוכס םעד-טָא וצ רעייטשוצ רענעגייא ןייז סָאװ ,סרעווינוא םעד ןיא
 טָאה טָאג רַאֿפ הדובע יד ,טסייה סָאד ,הנומא ןייז רָאנ .טייקכעלטעג רעד ןוֿפ
 ןַאזָאניּפש טכַארטַאב ,רעבירעד ,טָאה רע .ןבעל ןשיטע:ךיוה ַא ןיא ןעזעג רעי

 ,טייקכעלטעג עתמא יד טקעלּפטנַא טָאה סָאװ ,רעעז ןוא איבנ ַא יו רָאנ טשינ ןיילַא
 ןיא סָאװ ,ןעניד-טָאג ןוֿפ רעטסומ ןטסכעה םעד ןעזעג םיא ןיא טָאה רע רָאנ
 .רַאֿפ טָאג םעד ןוֿפ לודג-ןהּכ ַא ,טייקנייר רעשילַארָאמ ןיא ןבעל ךרוד ןעוועג
 טבעלעג טָאה רע .ןוטטכָאנ טװאורּפעג םיא טָאה רע .שטנעמ םענרעדָאמ םעד
 -ייב ױזַא יו ןעלטימ טכוזעג טָאה רע .טנָאקעג טָאה רע רָאנ טייוו יו ןדײשַאב

 רעטומ יד סָאװ ,סעיצקעל ןבעג ךרוד החּפשמ רעד ןוֿפ טלַאהסיוא םוצ ןרעייטשוצ
 טָאה רע .ןוֿפרעד ןגָאלשעגּפָא דלַאװעג טימ ,בגא ,םיא ןבָאה רעטסעוװש יד ןוא
 -ָאק ןייז וצ טימעג ךיז טָאה ,ךיז ףיוא טנעס ןקירעביא ןייק ןבעגעגסיוא טשינ
 םעד טניײרֿפ ַא רַאֿפ ןבילקעגסיוא ךיז טָאה רע ,ערעדנַא וצ טכערעג ןוא טקער
 .יקסווָאדיװַאד ןעטיינ ןטלּפירקרַאֿפ

 ןעמענ ךיז טוװאורּפעג טָאה ןוא לָאטיּפש ןוֿפ ןעמוקעגמײהַא זיא ןעטייג טניז
 רע ,םײהַא טֿפָא רעייז םיא וצ ןעמוקעג טרעבָאר זיא ,ןרידוטש םוצ ײנטֿפױא
 ןקורדנייא ענייז םיא טימ טלייטעג ,ןטנוװָא עצנַאג ןענעטיינ טימ טכַארברַאֿפ טָאה
 -יגעגרַאק ןיא לָאמ טֿפָא טכַארבעג ,ריצַאּפש ףיוא טריֿפעג םיא טָאה רע .ןבעל ןוֿפ
 ןוֿפ ןטרעצנָאק ףיוא םיײהַא ךיז וצ טכַארבעג ןיוש םיא טָאה ,ןטרעצנָאק ףיוא לָאז
 רעד טימ ,לוטש-ןדילַאװניא םעד ןיא ףױרַא םיא קידנגָארט ,קיזומ-רעמַאק
 ךיוא טגעלֿפ רע .ןגיטש קָאטש ריֿפ עכיוה עלַא יד ,ףליה סדערדלימ רעטסעווש
 טַאהעג טָאה טרעבָאר רָאנ יו .ןיירַא טעטיזרעווינוא ןיא ןענעטיינ ןעגנערב טֿפָא
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 רע טָאה ,טייצ ןייז ןוֿפ ןרָאּפשּפָא טנָאקעג טָאה רע רָאנ יו ,העש עקירעביא ןַא
 | ,טניירֿפ ןטלּפירקרַאֿפ ןייז טימ טכַארברַאֿפ

 יד אקווד טַאהעג ביל טָאה רע .ןגעוו הווצמ רַאֿפ ןוטעג טשינ סָאד טָאה וע
 .ריא ןגעק טנרָאװעג ױזַא םיא טָאה רעטומ ןייז סָאװ ,שרעֿפסָאמטַא "עשידיי-טסָא;
 ,טײקטסעֿפ עשיאָאטס יד ,רעטקַארַאכ ןקרַאטש סנעטיינ טרעדנואווַאב טָאה רע
 -רעביא עשידיי סרעטָאֿפ ןייז ךָאנ רעמ --- ,לרוג ןייז טגָארט רע רעכלעוו טימ
 -ךרד סיורג ןוא ןֿפלָאװ:השמ טרעדנואוַאב טָאה רע .דניק ןייז וצ טייקנבעג
 ןייז ןוֿפ סױרַא טכיוה סָאװ ,טײקיטכרָאֿפסטַאג רעשידיי רעד רַאֿפ טַאהעג ץרא
 ןשיוט וצ ,ןענעטיינ טימ ןעגנערברַאֿפ וצ טָאהעג ביל טָאה רע .טייקכעלנעזרעּפ
 ןוא ןטייקכעלנעזרעּפ ןוֿפ ןקורדנייא םיא טימ ןלייט וצ ןוא ןעגנוניימ םיא טימ

 .ןרעדנַא ןרַאֿפ רענייא טֿפַאשביל עקרַאטש טָאהעג ןבָאה םירבח עדייב .ןעעדיא
 ,רעמיצ סנעטיינ ןיא טכַאנרַאֿפ ןקידרעטניוװ ַא ןיא ,םירוחב ייווצ יד ,ייז ןציז

 ךרוד ןיירַא טגנירד סַאג ןוֿפ ,רערדזַאג ןוֿפ טכיל םעד טימ ןטכױלַאב זיא סָאװ
 ,ןייטש-ריקורב םעד רעביא רעדער יד ןוֿפ שער רעד רעטצנעֿפ עטכַאמרַאֿפ יד
 טשינ ייז טרעטש סָאד .רעבייוו ןוֿפ רעדליּפעג רעד ןוא רעדניק ןוֿפ םרַאיל רעד
 םעד ןוא ,טָאג ,טיוט ,תוטיש עשיֿפָאזָאליֿפ ,םינינע עטסכעה יד ןריטוקסיד וצ
 ' | .ןבעל ןוֿפ תילכּת

 טימ טרעױמעגמורַא ,עּפַאנַאק רעד ףיוא ןֿפלָאהַאבמוא טציז ,לּפירק ַא רענייא
 טימ םינּפ טרעטיילעגסיוא ,סייוו ,ךייו סנעטיינ .םיא ןבעל ןגיל סָאװ ,רעכיב
 ץרַאװש ַא טימ טלגנירעגמורַא ןיוש זיא ןגיוא עטבעלַאב ,עצרַאװש ,עסיורג יד
 ןיילַא ךיז טייקכעלגעמ יד טשינ טָאה רע לייוו ,ןסקַאװ סע טזָאל רע סָאװ ,לדרעב
 -שעג ַא ,טייקיטסייג רעמורֿפ ןוֿפ קילבנָא םעד וצ םיא טיג לדרעב סָאד .ןלָאג וצ
 ןקישיור םעד וצ ,ןעמואוושעגרעהַא עיזיוו ַא ןיא יו ןעוועג טלָאװ סָאװ ,טלַאט
 סנטײצרַאֿפ טָאה סָאװ ,ןבעל רעכעה ַא ןוֿפ ,טלעוו רעדנַא ןַא ןוֿפ ,רעוויר טסיא
 .,םילשורי ןוֿפ ןסַאג יד ףיוא טליּפשעגּפָא ךיז

 רע יו קילבנָא ןייז טימ קורדנייא ןַא ךיוא טכַאמ ןַאמרעגנוי רעטייווצ רעד
 -  סָאװ ,עסַאמ עשיטסַאיװטנע עצרַאװש יד טוָאלרַאֿפ טַאהעג סָאװ רָאנ טלָאװ

 ענייז .ףיוה-שדקמה:תיב םוצ םימש-תוכלמ ןוֿפ רעקידערּפ םעד טײלגַאב טָאה
 ,ךעלדעל-ןגיוא עטזָאלעגּפָארַא יד רעטניה טֿפָא ךיז ןטלַאהַאב ןגיוא ערַאק ,עניורב
 ,קידעסילֿפ טשינ ןענייז דייר ענייז .ןעגנערבוצסיורַא ;סָאװ סעּפע טָאה טרעבָאר ןעוו
 ןדיילקַאב וצ ףיוא רעטרעוו ענעבילקעג טכוזעג טלָאװ רע יו ,תוקסֿפה טימ רָאנ
 -עגרעביא ןוֿפ רעטקַארַאכ-עילימַאֿפ םעד טזייווַאב םינּפ ןייז .ןעקנַאדעג ענייז
 -יושעצ וצ ץנעדנעט יד ןבָאה סָאװ ,רָאה ערַאק יד רָאנ ,טייקכעלגנעל רעטּפָאכ
 עבלַאה ןוֿפ קורדנייא םעד ןביג סָאװ ,תואיּפ עכעלגנעל יד ךיוא ױזַא ,ךיז ןרעב
 -טשינ רעשרוחב-גנוי טימ סע ןסיגַאב ןוא םינּפ סָאד ןרעכיײװרַאֿפ ,דרעבנקַאב
 ,טײקטרירַאב

 יד לָאטיּפש ןיא טעב-ןקנַארק ןייז ןוֿפ ךיז טימ טכַארבעג טָאה סָאװ ,ןעטיינ
 ,יד טריקַאטַא ,תיטרּפ-החגשה ןיא ןביולג ַא ןוא טָאג ןכעלנעזרעּפ ַא ןוֿפ הגׂשה
 "יד יװ ,טרעבָאר סָאװ ,םויאעטָאנָאמ ןשיטסיאעטנַאּפ ןשיזָאניּפש ןוֿפ  גנוטסעֿפ
 ,ריא ןיא טרידַאקירַאברַאֿפ ךיז טָאה ,טייצ רענעי ןוֿפ ץנעגילעטניא עצנַאג

 -- ןעטיינ טגָאז --- ,טנייה זיב ןײטשרַאֿפ טשינ ןֿפוא-ןיאב ךָאנ ןָאק ךיא --
 ןיירא םרח ןיא טגיילעג ןבָאה ָאטעג רעמַאדרעטסמַא ןוֿפ םינבר יד סָאװרַאֿפ
 ַא ןעמַארּפָא רָאנ ,ןגייל טֿפרַאדַאב םיא ייז ןבָאה םרח ןיא טשינ .ַאזָאניּפש ןייד
 רעד יירטעג ,ָאזָאניּפש .ןירדחנס ןשינבר םעד ןיא םיא רַאֿפ ץַאלּפ ןקידובּכב

318 



 רעכעלכיירגרעד-טשינ רעד וצ ןביוהרעד םזיאעטָאנָאמ םעד טָאה ,עיצידַארט

 ןֿפרָאװעגסיױרא םיא ,םענַאב ןכעלשטנעמ ןוֿפ ןצענערג יד רעביא זיא סָאװ ,ןייה

 עדעי ןטינשעגרעביא טָאה ַאזָאניּפש .הגשה רעכעלשטנעמ ןוֿפ טיבעג םעד ןוֿפ

 טָאג סיוא טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,םעד ךרוד שטנעמ ןוא טָאג ןשיווצ גנודניברַאֿפ

 ןָא ,דנילב טקריװ ןוא ,לרוג םענעגייא ןייז וצ ןדנובעג ,ןליוו ןָא זיא סָאװ ,חוּכ ַא

 :עיצידַארט רעשידיי רעד ןגעק דרומ ןייק ןעוועג טשינ זיא ַאזָאניּפש .לַאװסיױא

 יד ןיא ןעגנַאגעג זיא רע .טקיטסעֿפַאב ןוא טקרַאטשעג יז טָאה רע ,טרעקרַאֿפ

 .לוש ןייז ןוא סודינָאמיַאמ ןוֿפ דימלּת רעיירטעג ַא ,ןֿפָאזָאליֿפ-םינבר יד ןוֿפ טירט

 ַא ָאד זיא סע זַא ,טשינ סייוו ךיא רעדָא סייוו ךיא יצ ,סױרַא רימ טמוק סָאװ

 עשידיי יד .טשינ ןליוו ןייק טָאה חוּכ רעקידנֿפַאש רעד ןעוו ,חוּכ רעקידנֿפַאש

 רעכלעוו ,הנומא רעשידיי רעד ןוֿפ טָאג ןכעלנעזרעּפ םעד ןעמונעג טָאה עיֿפָאזָאליֿפ

 ,םיכלמ ןוא תובא ערעזדנוא ןוֿפ ןבעל םעד ןיא עלָאר עקידנרינימָאד ַאזַא טליּפש

 רעד סָאװ ,טייקכעלנעזרעּפ ןוֿפ ףירגַאב ןדעי םיא ןוֿפ טשטעווקעגסיוא ןוא

 עשיטַאמעטַאמ ַא יו ױזַא זיא סע .ןבָאה טשינ תוכייש ןייק םיא וצ ןָאק שטנעמ

 -שטנעמ רעד רָאנ ,טָאג ןייז ,שינעטער טסערג סנשטנעמ םעד טזייל סָאװ ,עלומרָאֿפ

 ןעניֿפעג סָאװ ,ןֿפירגַאב ףיוא טור יז לייוו ,ןייז גיׂשמ טשינ יז ןָאק קנַאדעג רעכעל

 .טייקכעלגעמ-םענַאב סנשטנעמ םעד ןוֿפ טייז רענעי ףיוא ךיז

 ןֿפירגַאב קינייו יד טימ ,שטנעמ רעקיטלעװטנייה ַא ןָאק ױזַא יו זיא --

 עלַא ןיא ןעגנורַאֿפרעד ערעזדנוא טימ ,ןֿפַאשעג טציא זיב ךיז ןבָאה רימ סָאװ

 טציא ןכַאמ ןלעוו רָאג ,בײהנָא ןַא םיוק ןענייז סָאװ ,טֿפַאשנסיװ רעד ןוֿפ ןגייווצ

 רעדעי טימ !ןסיװ םוכס ןצנַאג םעד ןיירַא-טמענ סָאװ ,םעד ןוֿפ לכה-ךס ַא

 רעזדנוא סיוא רימ ןרעטיירב ,ןטלעװ עיינ ךָאד רימ ןעניוועג גנורַאֿפרעד רעיינ

 ןוֿפ ףירגַאב ןייק ןֿפַאש טשינ ךיז ןָאק שטנעמ רעטנעגילעטניא רעד -- ,טנָאזירָאה

 זיא --- ,תורוד עקידרעטעּפש יד ןיא ,ןגרָאמ ןייז טסואווַאב טעװ סע סָאװ ,םעד

 םישוח ערעזדנוא סָאװ ,םעד ןוֿפ ףירגַאב ַא ןֿפַאש ךיז ןלעוו וצ רע טגַאװ ױזַא יו

 ?טשינ געװ ןייק טקעלעטניא רעזדנוא ןוא טירטוצ ןייק טשינ םעד וצ ןבָאה

 ןכוּת םעד ןֿפַאשַאב ןזומ רימ ,םַאר עליוה ַא ןלעטשרָאֿפ רָאנ ךיז ןענָאק רימ

 0 .םַאר רעד ןיא
 ןייק טשינ זיא -- ,ןעטיינ טרעֿפטנע --- ,טייקכעלטעג ןוֿפ ףירגַאב רעד --

 "קע ןייז רַאֿפ גנידַאב .ַא ,םויק ןייז רַאֿפ ךַאז-טיונ ַא רָאנ ,ןשטנעמ ןרַאֿפ סוסקול

 ָאירבמע םעד ןיא ןטָאנקעגניײא ןעוועג ףירגַאב רעד זיא םעד ךרוד .ץנעטסיז

 ,גנַארד רעזדנוא ,ןכוז רעזדנוא ,טשרוד רעזדנוא זיא סָאד .שטנעמ ןטשרע ןוֿפ

 -עד .זדנוא רעסיוא טשינ ,זדנוא ןי א טריטסיזקע רע ,טשרוד-רעטעג רעזדנוא

 סָאװ ,ןסיוו רעזדנוא ןוֿפ טנָאזירָאה רעד ןרעו טעװ סע רעטיירב סָאװ ,רעביר

 םעד ךרוד ןוא ןעגנורַאֿפרעד ערעזדנוא ןוֿפ םוכס רעד ןרעוו טעװ סע רעטיירב

 ןיא ןייז-םצמצמ ךיז שטנעמ רעד טעװ רעמ ץלַא ,םענרַאֿפ-ףירגַאב רעזדנוא ---

 -ניא רעוויטימירּפ רעד זיא רעכלעוו ,ךיא םענעגייא ןייז ןוֿפ לזדניא םעניילק םעד

 .רעֿפַאשַאב ןייז וצ וצ םיא טדניב סָאװ :לַארטש-עיציאוט

 ,"רבח? סנעטיינ ןעוו ,בלעוועג ןוֿפ ןעמוקֿפױרַא ףלָאװ-השמ טגעלֿפ לָאמ לייט

 ךיז ןוא לקניוו ַא ןיא ןלעטש ךיז ,םיא טימ ןעוועג זיא ,ןטרעכָאר טֿפור רע יו

 ןּפַאכ וצ ידּכ ,ךיז ןשיװצ ןדייר "םימכח-ידימלּת עקיטנייה, יד סָאװ ,ןרעהנייא

 ןייז ןגעק טָאג ױזַא טקידיײטרַאֿפ ןעטיינ ןעוו .עיֿפָאזָאליֿפ רעד ןוֿפ "שַאנ; ַא

 סנוז םעד ןצנַאג ןיא טשינ טײטשרַאֿפ רע שטָאכ .האנה ףלָאװ-השמ טָאה ,רבח

 ,רע טליֿפ ךָאד ,טצונַאב רע סָאװ ,רעטרעוו ?עשיניײטַאל, עדמערֿפ יד ןוא שילגנע
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 -עגליואוו סנוז ןייז ןוֿפ יא תחנ טביילק רע ןוא ,דצ ןייז ןיא טלַאה ןוז רעד זַא
 ,טָאג ןוֿפ ןטלַאה סנוז ןייז ןוֿפ יא ,טייקטנרעל

 ,שודקה-רהוז ןיא ,טייטש םירֿפס עקילייה יד ןיא יװ טקנוּפ ךָאד זיא סע ,יוא --
 שדוקה-חור רעד זַא -- ,תולעּפתה רַאֿפ ןטלַאהנייא טשינ ףלָאװ-השמ ךיז ןָאק --
 | / ןשטנעמ ןיא טשרעה

 ,םידיסח עשיטַאנַאֿפ עטקעס ַא וצ טרעהעג רעטָאֿפ ןיימ ,טרעבָאר ,טסעז וד --
 עשידיי יד יו תמא ןרעכעה ַא טכיירגרעד רעבָא ייז ןבָאה ,ןענייז ייז קידנסיוומוא יו
 יד טשינ ,טייקשידיי רעשירָאטסיה ןוֿפ רעגלָאֿפכָאנ יד ןענייז ייז .ןֿפָאסָאליֿפ
 + ןטרעבָאר ךָאד טסנעק וד ,עטַאט ,רעהַא םוק ,ןֿפָאסָאליֿפ

 ףיוא רָאי ַאזַא ,ןַאמרעגנוי רעליואוו ַא ? ןענעק טשינ םיא ךיא לָאז סָאװרַאֿפ --
 ןיא גנַאל ױזַא טלַאה ריא ?ןייז םעוט סעּפע עדייב ריא טעוװ רשֿפא ןוא .רימ
 לקיניישט ַא ןלעטשוצ לעװ ךיא ,זדלַאה ןיא ןקורט ןייז ןיוש ךייא זומ סע ,ןדייר
 ,ןייז קיטרַאֿפ סע טעוװ םורַא טונימ ַא ןיא .ןיוש ךיא ייג טָא .ייט טימ
 ןוֿפ טשינ שטָאכ ,םימכח-ידימלּת ןייז וצ שמשמ הָאנה טָאה ףלָאװ השמ ןוא =
 ,םימכח:-ידימלת ךָאד ,טינש ןייז

 ןוא ןסעזעג ןענייז םירבח ייווצ יד ןעוו ,ריט ןיא ּפַאלק רעד טָאה טנוװָא ןייא
 טָאה סע רָאנ ,רעטָאֿפ םעד טכַארבעגנײרַא טשינ ,ןַאזָאניּפש טריטַאבעד ןבָאה
 רעד ןוֿפ טניורקעג יז טָאה טרעבָאר יװ ,"הדוהי ןוֿפ ןיסעצנירּפ יד; ןזיװַאב ךיז
 .ןעזרעד יז טָאה רע סָאװ ,עגר רעטשרע

 ןוא רעטומ ןוֿפ  ןקידתועינצ םעד רַאֿפ ןעוועג סָאד זיא ןיסעצנירּפ ַא ןוא
 סָאד .סױרַא טלעװ רעשיטסַאטנַאֿפ ַא ןוֿפ יו ,רוחב םענעטיהעגּפָא רעטסעווש
 ןוֿפ טײקיטֿפוד טימ ןרָאװעג לוֿפ זיא ,ןסעזעג ןענייז טיילעגנוי יד ואוו ,לביטש
 עצרַאװש עסיורג ייווצ טצילבעגֿפױא ןבָאה ןטרעבָאר ףיוא .םוֿפרעּפ ןלעדייא
 ןוֿפ םַאר ַא ןיא רעניײטש-ריּפַאס עשילרעטסיוא ייווצ יװ טמַארעגנייא ,ןגיוא
 ,ךעלדעל עטמיוזַאב ךעלרעה עצרַאװש טימ ,עטעלגעגסיוא ןוא עטעילָאכעגסיױא
 טימ ,רעטצנעֿפ קיטכיל ַא רעביא ןעגנַאהרָאֿפ-ןציּפש עטבעוועגסיוא-לדייא
 -נַאלג רעטיירב ַא .ןעמערב עצרַאװש עטבלעוועגסיוא קידהנבל-בלַאה ,עטכידעג
 ליומ עטסיז סָאד ןוא .זָאנ עשיסַאלק עטמערוֿפעג-ךיילג ַא ,ןרעטש רעסייוו רעקיצ
 ןרינש ייווצ קידנזיײװַאב ,טנֿפעעגֿפױא ךיִז טָאה ןּפיל עשירֿפ עטבעלַאב ייווצ ךרוד
 זדלַאה ריא ףיוא ןעזעגסױרַא ךיז טָאה סָאװ ,לרעּפ רונש רעד יװ ,ןייצ עסייוו
 ןעגנוזעגסױרַא טָאה עמיטש-ןעורֿפ ַא ןוא ,רענלָאק םענעסקוֿפ םענעֿפָא ריא ןוֿפ
 -טניײרֿפ ןוֿפ עמַאג רעצנַאג ַא טימ רָאנ ,טרעדנואוורַאֿפ-בלַאה ,ןריױלרַאֿפ-בלַאה
 : טייקסיז ןוא טייקכעל

 ,טענ ,ןילַא טסיב ,טניימעג בָאה .רעייז רעױדַאב ךיא ,ָא --
 .שריה טרעבָאר ? טרעבָאר טניײרֿפ ןיימ טשינ טסנעק וד .לעשַאר ,ָאלעה --

 ,זדנוא ייב ָאד ןעזעג ןיוש םיא טסָאה וד זַא ,טניימעג בָאה ךיא
 רָאנ ,טנײרֿפ ןייד זיא סָאד זַא ,סייוו ךיא .ןעזעג ןיוש םיא בָאה ךיא ,ָאי --

 ,םיא רַאֿפ טלעטשעגרָאֿפ טשינ לָאמ ןייק ךימ טָאה רענייק
 ךיז טָאה ױרֿפ עגנוי יד סָאװ ,עגר רעטשרע רעד ןוֿפ טָאה סָאװ ,טרעבָאר !

 ךיז רענייז טייהניואוועג רעד ןוֿפ ןיוש ץַאלּפ ןייז ןוֿפ טּפַאכעגֿפױא ךיז ,ןזיװַאב
 ךיז טָאה רע .,לדיימ גנוי ַא יװ טלטיורעג ךיז טָאה ,ידייל ַא רַאֿפ ןבײהוצֿפױא
 טגָאזעג ןוא ,ןעמוקעגנָא רעווש םיא זיא סע סָאװ ,ןײרַא םינּפ ןיא ריא ןקוק וצ טימעג
 | : ןריױלרַאֿפ

 ,טקרעמַאב ךיוא ןיוש ידייל יד בָאה ךיא ,ָאי --
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 ?ָאי --

 | ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעג טָאה טרעבָאר
 ,דניײרֿפ ןוא הנכש רעזדנוא ,לעשַאר זיא סָאד --
 !ןעמָאנ רענייש ַא רַאֿפ סָאװ .. .לעשַאר --
 וליֿפַא סָאװ ,טנַאה יד םיא טגנַאלרעד ןוא םיא וצ רעטנעענ טירט ַא טייג יז

 ןוֿפ טייקכייו עצנַאג יד טכױהעגסױרַא יז טָאה עקשטנעה רעצרַאװש רעד ןיא
 ,טיוה ריא

 ,טײקיטֿפוד יד .טצעזעגקעווַא ךיז ןוא לטעקַאשז ריא טעיליּפשעגֿפױא טָאה יז
 רעמערַאװ ַא יו ןטרעבָאר ןעמונעגמורַא טָאה ,ריא ןוֿפ טײרּפשעג ךיז טָאה סָאװ |

 טנײשעגֿפױא טָאה סָאװ ,דײרֿפ יד ןטלַאהַאב טנָאקעג םיוק טָאה רע .ןקלָאװ
 ,םינּפ ןייז ףיוא -

 ,גָאטנָאמ םעד טרעצנָאק ַא ףיוא זדנוא וצ ןטענ ןדַאלניײא ןעמוקעג ןיב ךיא --
 ןייז ןיא לָאמ ןטשרע םוצ רע טָאה םזַאיזוטנע ןייז ןיא סָאװ ,טרעבָאר טגָאז --
 יִמ ליֿפ ױזַא טימ טָאה רעטומ יד סָאװ ,טײקנטלַאהעגקירוצ ןייז ןסעגרַאֿפ ןבעל
 ייווצ זדנוא ייב ןבָאה רימ -- .גנוצ ןייז טזָאלעגײרֿפ ןוא ,םיא ןיא ןגױצעגֿפױא
 ,ךַאב ןליּפש רימ ,ןטרעצנָאק-קיזומ-רעמַאק ,ןטרעצנָאק עטַאװירּפ שדוח ןיא לָאמ
 ,לעשַאר סימ . . . ןיימ ךיא ,טליוו ריא ביוא .רעטסעווש ןוא רעטומ ןיימ ,טסייה טָאד
 ןיב ךיא ...ןרעַאב זדנוא טליו ריא ביוא --- ,קידלמַאטש טרעבָאר טגָאז --
 ןייז טעוו סע ...ךעלקילג ןייז ןלעו רעטסעווש ןיימ ןוא רעטומ ןיימ ,רעכיז
 ...דובּכ ַא

 ךימ טלָאװ לעשַאר -- .ןעטיינ טגָאז -- ,קנַאדעג רעטכעלש ןייק טשינ --
 ,רימ ךָאנ ןעמוק טֿפרַאדַאב טשינ טסלָאװ וד ןוא ךייא וצ ןעגנערב טנָאקעג
 .טרעבָאר

 רעייז ןייז טעו יז .רעכיז ןיב ךיא ,ןדירֿפוצ רעייז ןייז טעװ רעטומ ןיימ ,ָא --
 .ןעמָאנ ַא טכוז ןוא טרעבָאר טלמַאטש -- ...סימ ןבָאה וצ ןדירֿפוצ

 ,טענ טגָאז --- ,קָאטשנירג סימ --
 ,רעגנעל לעשַאר ןעמָאנ םעד סיוא טרעבָאר טיצ -- ,קָאטשנירג לעשַאר --
  ,ןײגמײהַא ךיא זומ טציא ,ונ -- ,לעשַאר טגָאז -- ?טכַאמעגּפָא סע טסייה ---

 ,לעשַאר ,קנַאד ַא -- |
 קידנטײלגַאב ,ןענעטיינ ךָאנ טלמַאטשעגכָאנ טרעבָאר טָאה -- ,קנַאד ַא --

 .לכיימש ןקיצילב ַא טימ רַאֿפרעד טקנַאדַאב םיא טָאה יז .ריט רעד וצ יז
 יד טזָאלרַאֿפ לעשַאר ןעוו ,רבח ןייז טרעבָאר טגערֿפ -- ? יז זיא רעוו --

 ,בוטש
 ןּפיל עכיילב סנעטיינ ףיוא ןוא --- ,טנירֿפ רעטוג ַא ,ערעזדנוא הנכש ַא --

 ,לבכיימש רעכעלמורק רעכעלקרעמז םיוק ַא ךיז טזייווַאב
 ַא ,טרעבָאר טגערֿפ -- ? הדוהי ןוֿפ ןיסעצנירּפ ַא יו סיוא טשינ יז טעז --

 .רעטעײטרױַאֿפ
 ,ךיז ןיא טלכיימש ןוא טענ טרעֿפטנע -- ,ָאי --
 טַאהעג ביל קידנעטש בָאה ךיא !ןעמָאנ רענייש ַא רַאֿפ סָאװ ., .לעשַאר --

 ןייז ןקרעמַאב וצ טשינ ,ךיז רַאֿפ טרעבָאר טדער -- ,טלַאטשעג עשילביב יד
 ,םזַאיזוטנע ןייז רעביא ךיז ןרעדנואוו סטניײרֿפ
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 יד טימ רענעט-ָאמיסינַאיּפ יד ךיז ןשיווצ ןרינָאמרַאה יױזַא ,טעונימ ַא ןיא יו
 -רָאװק סטרַאצָאמ ןיא ָאצרעקס רעד ןוֿפ לײט-לַארָאטסַאּפ םעד ןיא רענעט-סָאב
 טימ ָאמיסינַאיּפ יד טריֿפ ,סעשריה יד ייב טרעצנָאק םעד ףיוא ,רעבָא ָאד .טעט
 ךָאנ ןרינָאמרַאה טשינ ןָאק ןוא ץנַאט-זגורב ַא לָאמ ןטשרע םוצ רענעט-סַאב יד
 -לדיֿפ ןייז טימ ךַארכַאב רעטלַא רעד ךיז טימ םניחב ,ןליּפשנעמַאזוצ ןגנַאל ַאזַא
 ,ָאלעשט סשריה דערדלימ טימ וויטָאמ ןיא ךיז ןסַאּפוצנײרַא ןוא ןרינידרָאָאק וצ ןָאט
 סשריה סעסימ ןוֿפ סױרָאֿפ טֿפױל ָאנַאיּפ רעד ןוֿפ ויטָאמ-טּפיױה רעד רעבָא
 ּפָאק רעסיורג סכַארכַאב ןטלַא םעד .ןשיװַאלק יד ןוֿפ סיױרַא -- רעגניֿפ עזעוורענ
 ןטכעלֿפ סָאװ ,ןרעדָא עיולב עקיד יד ןָא טליֿפ טולב סָאד ,קירוב ַא יו טיור טרעוו
 ןטלַאה סָאװ ,טנעה עקיטכעמ יד .עניסיל רעקידנענייש ןייז רעביא ךרודַא ךיז
 ךרוד שריה סעסימ ןסיו ןזָאל ליוו רע .שזַא ךיז ןעלסיירט ,עלעדיֿפ עניילק סָאד
 טליֿפרעד יז סָאװ ,ךיז טשודיח רע .טקַאט ןוֿפ סױרַא זיא יז זַא ,ןסינ ןוא ןטסיה
 ריווַאלק טליּפשעג ןעוועג טלָאװ יז ךיילג ,שריה סעסיִמ רעבָא ,ןײלַא טשינ סע
 ןדליוו ןיא לָארטנָאק ןָא טריּפָאלַאג ךיז -- לָאמ ןטשרע םוצ -- טָאה ,ךיז רַאֿפ
 ןוֿפ עינָאמרַאה רעד ןוֿפ טכַאמעג לּת ַא ןוא ,םיללּכ עלַא קידניירָאנגיא ,ּפָאלַאג
 ,ליּפשנעמַאזוצ

 -עגנייא .שריה דערדלימ ןָא ךיוא טקעטש ָאּפמעט רעזעוורענ סשריה סעסימ
 םעד יז טליּפש ,ָאלעשט רעד רעביא רעּפרעק םענעריויעגרעביא ריא טימ ןגיוב
 םעד ןוֿפ רעצ םענעגייא ריא טגָאלקעגסיױא ןעוועג טלָאװ יז יװ ,ןיײלַא וויטָאמ
 קידנרירָאנגיא ,ָאלָאס רעשיגעלע ןַא ןיא ךיז טײגרַאֿפ ,טנעמורטסניא ןקידנענייוװו
 ,ָאנַאיּפ רעד טימ ןצנַאג ןיא ךיז קידנעײגרעדנַאנוֿפ ,סַאב ןוֿפ גנוטײלגַאב יד

 יד טרעצנָאק םוצ ןטעברַאֿפ טָאה טרעבָאר לייוו ,רַאֿפרעד ץלַא זיא סָאד ןוא
 ןגעװ רעטומ יד טשרעוצ וליֿפַא ןגערֿפוצנָא טשינ ,ױרֿפ עגנוי עקיטכעדרַאֿפ
 םעיינ םעד ןוֿפ טייקיטכיוו רעד רעביא םַארַארַאט ַאזַא טכַאמעג טָאה רע .םעד
 טריוװרעס ,עניטור רעקידנעטש ריא וצ ךוּפיהל ,טָאה רעטומ יד זַא ,טסַאג
 ןילַא טָאה טרעבָאר .ץנעדערק רענעדזערד םעד ןיא טרעצנָאק ןכָאנ דַאלָאקָאש
 טיירגעגוצ םיא ןוא עֿפַאש רענרעזעלג רעד ןוֿפ ץנעדערק םעד ןעמונעגסױרַא
 ןוֿפ האצוה רעד ןיא רעטומ יד טכַארבעגנײרַא ךיוא טָאה רע .טייהנגעלעג רעד רַאֿפ
 יןידוי-טסָא; ןַא רַאֿפ ץלַא סָאד ןוא .טרָאט-דַאלָאקָאש ַא יירעקעב רעד ןיא ןֿפױק
 יז טָאה רעמ ךָאנ .טנײרֿפ ןטלּפירקרַאֿפ ןייז טיײלגַאב סָאװ ,דיַאס-טסיא רעד ןוֿפ
 ,ןעמוק ריא רַאֿפ זעוורעג ןעוועג זיא רע .ךיז ןעמענַאב סטרעבָאר טריוורענעד
 טציז רע יוװ ,טציא ךיוא .לגניי ַא יװ טלטיורעג ךיז רע טָאה ןעמוקנַא ריא ייב ןוא
 . ײװ טוג יז טקרעמַאב ,ריא רַאֿפ ןטָאנ רעטעלב יד טשימ ןוא רעטומ רעד ןבעל
 ,ױרֿפ רעגנוי רעד ייב רָאנ ,ןטָאנ יד ייב טשינ ןענייז ןגיוא ןוא ןעקנַאדעג ענייז
 ןדייז טיירב ריא טֿפרַאװעצ ןוא עּפַאנַאק ענייש יד ןײלַא ענייא טמענרַאֿפ עכלעוו
 ,ךיז םורָא דיילק-טנוװָא
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 וד ןוא ,זיה-עדָאמ ַא ןיא לדיימ-לעדָאמ ַא טסיב וד זַא ,ןסייוו רימ ,ָאי;

 רשֿפא סע טסָאה וד סָאװ ,דיײלקילַאּב ןייד טימ ןרינָאּפמיא טשינ זדנוא טסנָאק

 ןוא .ןוז ןיימ ףיוא קורדנייא ןַא ןכַאמ וצ ידּכ ,זיוה-עדָאמ ןייד ןוֿפ טגרָאבעגסיױא

 "רַאֿפ ןעמערָא ןַא ןוֿפ גנוטיײלגַאב ןיא ןעמוק וצ קיסַאּפ טשינ ןצנַאג ןיא זיא סע

 ןיא טרעצנַאק םענעדײשַאב ַא ףיוא זיוה ןיא טנײרֿפ ןייז וצ טנעדוטס ןטלּפירק

 .לגניי-לוש ַא יװ ךיז טמענַאב ,ןוז ןיימ ,רע ןוא ,לַאב ַא וצ יװ דיײלק-טנוװָא ןַא

 ןייק טלָאװ רע ךיילג ,ןגיוא יד טימ ריא ףיוא טמעשרַאֿפמוא סע טצָאלג רע יו

 רַאֿפ ,רעטומ ןייז רַאֿפ טרינעשז טשינ ,דיילק-טנוװָא ןייק ןעזעג טשינ רעירֿפ לָאמ

 טָאה יז רעכלעוו טימ ,גנוריצ רעשלַאֿפ ריא ףיוא ױע טצָאלג ,רעטסעווש ןייז

 ' ."ךיז רע טמענַאב לגניי-לוש ַא יװ .ןעגנָאהַאב ךיז

 .טימ שריה סעסימ טָאה עטסָאבעלַאב ענעגיוצרעד-ליואוו עטוג ַא יו רעבָא

 ןעוועג זיא יז ןליֿפעג עריא ןטַאררַאֿפ טשינ גנוגעװַאב ןייק טימ ,טרָאװ ןייק

 זַא ,טסַאג סנוז ריא וצ ךעלטנײרֿפ ךעלדנעטשרַאֿפבלעז ןוא ךעלריטַאנ ױזַא

 וצ ךיזױעמענַאב סשריה סעסימ ןוֿפ ןקרעמַאב טנָאקעג טשינ טָאה לעשַארי

 רעביא ץרַאה קידרעטיצ ַא טימ עקַאט .טֿפַאשטנײרֿפטסַאג ץוחַא ךַאז ןייק ריא

 ,סיװרעס-עֿפַאק רענעדזערד םעד ,סנגעמרַאֿפ ןקילָאמַא ריא ןוֿפ טשער ןטצעל םעד

 דַאלָאקָאש ןסָאגעג יז טָאה ענימ רעכעלטניײרֿפ ַא ןוא רעגניֿפ ערעכיז טימ רעבָא

 ריא טמירעג טָאה יז ,טסַאג ריא ןטָאבעגנָא סע ןוא סַאט רעטַאקילעד רעד ןיא

 | ,גנוריצ ריא טרעדנואווַאב ,דיילק ןייש

 .רעטומ יד יװ ןליֿפעג עריא ןשרעהַאב טנָאקעג רעקיצניװ טָאה רעטסעווש יִד

 ,רעצ ןוֿפ עסַאמירג ַא יו ןעמוקעגסױרַא זיא ןייצ עסיורג עריא רעביא לכיימש ַא

 טקניטסניא-ןעורֿפ ריא טימ לעשַאר רעבָא .טרָאט ןטָאבעגנָא ריא טָאה יז ןעוו

 ערעווש יד ,רעטכָאט ןוא רעטומ רַאֿפ זיא יז טגיילעגנָא טשינ יוװ דלַאב טליֿפרעד

 ןסיוו ריא ןָא ,ןליוו ריא ןגעק ןלַאֿפעגנײרַא ָאד זיא יז רעכלעוו ןיא ,ערעֿפסָאמטַא

 ,ןַאמנגנוי םעד ןגעוו טשינרָאג טכַארט יז .קידלוש המשנ יד טָאג זיא יז ,וליֿפַא

 סטענ טימ ןוט וצ סעּפע ןבָאה וצ טשינ גנַאלרַאֿפ ןייק טָאה ןוא טשינרָאג טניימ יז

 ,רעטסעווש ןוא רעטוֿפ רעד דצמ ריא וצ ךיז-ןעמענַאב סָאד אקווד רָאנ .טניײרֿפ

 טצייר ,זיא סע ךעלטניײֿפ יו יז טליֿפ טײקטלעטשרַאֿפ רעצנַאג רעד טימ סָאװ

 רעמייהעג ַא ןַאמנגני םעד טימ לסיבַא ךיז ןליּפשרַאֿפ וצ קשח"ןעורֿפ ריא

 .ןַאמנגנוי ןטימ שינעטלעהרַאֿפ ַא ןּפינקוצנָא ריא ןיא ךיז ןבעוו טמענ שטנואוו

 טיינעג יז טלָאװ ,ריא ןוֿפ רעקרַאטש זיא סָאװ ,ןליוו רענעטלַאהַאב ַא יו זיא סע

 עקיטשרוד ענייז ףיוא ןרעֿפטנע ןוא םיא טימ ןטרילֿפ וצ ,ןטרעבָאר ףיוא ןקוק וצ

 טימ יז ןענידַאב וצ ,לגניי ַא יו ךיז ןעמענַאב וצ ףיוא טשינ טרעה רע ,ןקילב

 רעד ןוא גנורעדנואורַאֿפ סנעמעלַא וצ ,ריא םורַא ןײגוצמורַא ןוא םזַאיזוטנע

 .סָארדרַאֿפ סרעטומ

 טגָאז ןוא קָאררעבױא םעד ןָא טרעבָאר טוט ,ךיז ןדייש םוצ טמוק סע ןעוו

 "עג ןעוועג טלָאװ רע יװ ,ךעלריטַאנ ןוא ךעלדנעטשרַאֿפבלעז ױזַא רעטומ ןייז

 : ןבעל ץנַאג ןייז וצרעד טניואוו

 ךיא .ךעלטעּפש םייהַא ןעמוק יאדװַא לעװ ךיא .רימ ףיוא טשינ טרַאװ --
 ,םייהַא ןטענ ןריֿפּפָא קָאטשנירג סימ ןֿפלעה לעוו

 סָאװ ,םעד רעביא טשינ ,ןרעדנואװּפָא טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רעטומ יד

 ,טייקנעגנואווצעג-טשינ ןוא טײקײרֿפ רעד רעביא רָאנ ,טגָאזעג ריא טָאה טרעבָאר

 סימ; :ןגָאז טלָאװעג םיא יז טָאה ןלעװ .טגָאזעג סָאד טָאה רע רעכלעוו טימ
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 וד .ןריֿפקירוצ ןיילַא םיא יז ןָאק ,ןילַא טנײרֿפ ןייד טכַארבעג טָאה קָאטשנירג
 | :יז טָאה טגָאזעג רעבָא -- *! ָאד ביילב

 ןיא טיינש סע ,ןשָאלַאק יד ןוטוצנָא טשינ סעגרַאֿפ רָאנ ,טרעבָאר ,ָאי --
 | ,ןסיורד

 רעטשרע רעד ףיוא רָאלרַאּפ -םירק-זייא ןיא םיא טימ לעשַאר טציז רעטעּפש
 ןֿפָאלש ןױַאֿפ םירק-זייא ןטע טלָאװעג טָאה יז .רעטַאעטיָאניק םעד ןבעל ,וינעווע
 טָאה רוחב רענעדײשַאב רעד .ריא טימ ןייגוצטימ ןטעבעג םיא טָאה יז ,ןייג
 טימ ריא ףיוא טקוק ,ריא ןגעקטנַא רע טציז ,רעירֿפ יז ןטעב וצ טגַאװעג טשינ
 םעד עגעשעק ןיא ןָא רעגניֿפ ןטימ טּפַאט רע .ןגיוא עטמעשרַאֿפ ,עקיטשרוד
 טשינ לָאז יז זַא ,טרעטיצ ץרַאה ןייז .טגָאמרַאֿפ רע סָאװ ,רעדָאװק ןקיצנייא
 ךָאנ טָאה רע :רעדָאװק ןצנַאג םעד ןטעֿפױא לָאז סָאװ ,סנױזַא סעּפע ןלעטשַאב
 ןגיוא ענייש עריא ןוֿפ לכיימש רעקיטכיל רעד רָאנ .יאומַארט ןטימ ןרָאֿפ וצ
 | ,גרָאז יד טסיזרַאֿפ ןירַא םינּפ ןייז ןיא

 ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ןבעל ריא זיא קיזומ --- .קיזומ ביל טָאה יז יצ ,יז טגערֿפ רע
 ,טנעגיריד רעשישטייד רעטמירַאב רעד טריגיריד גָאטשרענָאד ןקידנעמוק --
 ןייז ייב ןייז זומ יז ?ןרענגַאװ ביל טָאה יז יצ --- ,"קינָאמרַאהליֿפ, ןיא ,שעקינ
 טרָאד ,קיזומ סרענגַאװ טליּפש ןעמ ואוו ןוא ,ןעטילָאּפָארטעמ ןיא עדעּפָא רעדעי
 -ָאש ןייק טשינ ליוװ יז .ןעמוקַאב הטרח טָאה יז ,ןעקנַאד וצ טָאג -- .ָאד יז זיא
 .טֿפַאז ןשְרַאק טימ עדָאס זָאלג ַא רָאנ לי יז .סענַאנַאב טימ יעדנָאס-דַאלָאק

 ,רענלעק םעד ןזָאלרעביא רע טעװ טנעס ףניֿפ .טנעס ףניֿפ ןצנַאג ןיא טסָאק סָאד
 ןטײרֿפרעד ַא טימ ךיז רַאֿפ טכַארט -- ,טנעס ןצֿפוֿפ ןביילבדעביא ךָאנ םיא טעוו
 םעד ףיוא םיא טימ ןייג וצ ןוט הבוט יד םיא יז טעװ יצ -- .טרעבָאר טימעג
 טגערֿפ -- ?גָאטשרענָאד ןקידנעמוק םעד קיזומ סרענגַאװ ןרעה וצ טרעצנָאק
 .טכַאמ רע סָאװ ,טירש ןטגָאװעג םעד רַאֿפ ןײלַא ךיז טקערשרעד ןוא טרעבָאר
 "עג ַאזַא ןוֿפ ןגָאזּפָא סע ךיז ליוו רעװ ? טשינ סָאװרַאֿפ ,ןייג יז טעוו סיוועג --
 םעד ײרֿפ זיא יז יצ ,ןרעלקכָאנ רָאנ זומ יז ?ןרענגַאװ ןרעה וצ יוװ טייהנגעל
 ןזומ ןטעליב יד .ײרֿפ ןכַאמ ךיז טעוװ יז ,ײרֿפ זיא יז ,ָאי .גָאטשרענָאד ןקידנעמוק
 טכַאמ סע ,עירעלַאג רעד ףיוא ןייג ןענָאק ייז רָאנ ? תמא טשינ ,רעייט רעייז ןייז
 -וטס יד טימ עירעלַאג רעד ףיוא ןציז וצ ןרעג רעייז טָאה יז .סיוא טשינ ריא
 ןגירק טעװ רע ,ןיינ -- ? עירעלַאג רעד ףיוא ןציז ךיוא טשינ ייז ןענָאק .ןטנעד
 ןָאק יצ -- .הביבס רעניײֿפ ַא ןיא ןרענגַאװ ןרעה וצ ביל טָאה רע .ןטעליב עטוג
 דובּכ םעד ןוטנָא טשינ םיא יז טעװ יצ ןוא ןגינעגרַאֿפ סָאד ןבָאה טשינ רע
 ןייז רַאֿפ טשינ טרעבָאר ןיוש ךיז טקערש טציא) ? םיא טימ גָאטימ ןסע ןוא
 טשינ זיא ץלַא סָאד זַא ,רָאֿפ םיא טמוק סע : ךיז טרעדנואוו רע רָאנ ,גַאלשרָאֿפ
 לעװ ךיא ,טָאג ןיימ ? ךייא טימ גָאטימ ןסע -- .(םולח ַא רָאנ ,רָאװ רעד ףיוא
 ןיימ ןיא ןגינעגרַאֿפ עטסערג סָאד ןֿפַאשרַאֿפ רימ טעװ ריא -- ...ןריניאור ךייא
 ,..ּפָא טשינ רימ טגָאז ,ךייא טעב ךיא .ןבעל

 ,לייוו ַא ךָאנ-טרעלק ,טייקשידניק רענעֿפלָאהַאבמוא ןייז ןוֿפ טרירעג טרעוו יז
 ביוא -- :יז טרעֿפטנע ןרעֿפטנע רעבָא ,ןעגנַאגעג טייוו וצ ןיֹוש ןייז טעװ סָאד
 טעב ךיא ,ָאי -- .טשינ ףרַאדַאב ןעמ ,טדערעג טסנרע רעבָא ...טײטשַאב ריא
 ,טייקשידניק רענעֿפלָאהַאבמוא רעבלעז רעד טימ רעביא רע טגָאז --- ,רעייז ךייא
 ןוא ,יז טרעֿפטנע -- ,ןגינעגרַאֿפ סיורג ַא ןייז רימ טעװ סע -- .יז טריזומַא סָאװ
 ,קיטכירֿפיױא זיא יז זַא ,סיוא עקַאט טגָאז ןגיוא עסיורג עריא ןוֿפ קילב רעד
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 "עמ סצנַארק סעסימ וצ זיב רָאלרַאּפ םירקיזייא ןוֿפ געוו לקיטש םעד ףיוא
 -ילג זיא געוו רעד םירָאװ ,םערָא ןרעטנוא ןטרעבָאר יז טלַאה ןרעמיצ עטרילב
 .ןעגנַאגעצ טרעוװו ןוא ןלַאֿפעגנָא זיא סָאװ ,יינש ןגנוי םעד ןוֿפ קיטָאלב ןוא קישט
 סָאװ ,טֿפוד-םוֿפרעּפ ןכייוו ,ןלעדייא םעד ךיז ןיא ןײא-טּפַאז ןוא טקנירט טרעבָאר
 ךרוד םערָא ריא ןוֿפ טגָאלש סָאװ ,םָארטש רעמערַאװ רעד .ריא ןוֿפ ךיז טיירּפש
 .רעדילג ענייז עלַא ךרוד ךרודַא-טייג ,טנַאה ןייז

 ריט רעד יב רע טגָאז -- ?סקעז ,רימ ןגָאז ,גָאטשרענָאד ,סע טסייה ---
 ,זיוה ריא ןוֿפ

 םירַאװ ןוא רעטסַאבעלַא יו ליק ,טנַאה עקיטַאלג ַא ןוא --- .טיַארלָא --
 -קילג טימ ,תומולח טימ ,עביל טימ ןעמָארטש עצנַאג .ענייז טרירַאב ,טכיל יו
 -- ,רענייז וצ טנַאה ריא ןוֿפ רעביא ןציײלֿפ טייקטרעטיילעגסיוא ןוא טייקילעז
 ןיא דיל ַא טימ ,לגניי ַא יו ,טירט עקידנֿפױל טימ םייהַא ןיוש טייג טרעבָאר ןוא
 .ץרַאה ןייז

 ,"ָאדיסקָאט; ַא ,ךיז טײטשרַאֿפ ,טָאה ,זיוה טוג ַא ןוֿפ ןוז רעדעי יוװ ,טרעבָאר
 ייוצ רעדָא לָאמ ןייא יז טגָארט טרעבָאר .עֿפַאש ןיא קידנעטש טגנעה סָאװ
 ןכייר ,ןטייוו ַא ייב גָאטימ ףיוא ןטעברַאֿפ טרעוו עילימַאֿפ ןייז ןעוו ,רָאי ַא לָאמ
 יד סױרַא טרעבָאר טמענ ,בוטש ןוֿפ סיױרַא טייג רע רעדייא ,סנגרָאמוצ .בורק
 :רעטומ יד טגערֿפ ןוא יז טקוקַאב ,עֿפַאש-רעדיײלק רעד ןוֿפ ָאדיסקָאט

 גונעג רשֿפא טעװ סע רעדָא ,ןקיניר סָאד ףרַאדַאב ןעמ זַא ,וטסנכער
 ?ןסערּפוצסױא רָאנ ןייז

 רָאג לָאז טרעבָאר זַא ,ךעלריטַאנמוא ױזַא ,טרעהעגמוא ױזַא ןעוועג זיא סע
 ןריסערעטניא ךיז ללכב לָאז רע זַא ,בָארעדרַאג םענעגייא ןייז ןגעוו ןטכַארט
 טימ ,ּפָאק ןרעביא ןגָאלשעג יװ ןייטש טביילב רעטומ יד זַא ,םישובלמ ענייז טימ
 : ליומ ןֿפָא ןַא
 זיא שריה ןיזוק ייב גָאטימ םוצ ?ָאדיסקָאט יד וטטֿפרַאדַאב סָאװ וצ --- --
 .טייצ-חסּפ טשרע ,טייוו ױזַא ךָאנ

 ,טרעבָאר טלכיימש --- ,טייהנגעלעג רעלעיצעּפס ַא רַאֿפ ---
 לעװ ךיא ,זיא טייחנגעלעג עלעיצעּפס יד סָאװ ,ןגערֿפ טשינ ךיד ליוו ךיא ---

 .ענימ רעטגרָאזרַאֿפ ַא טימ רעטומ יד טגָאז --- ,זיא יז ןעוו ,ןגערֿפירָאנ ךיד
 ,טײקטגרָאזרַאֿפ סרעטומ רעד טשינ טקרעמַאב טרעבָאר
 : | ,גָאטשרענָאד םעד --
 ןסערפסיוא .ןקינייר וצ יז טייצ ןייק ןייז טשינ טעװ גָאטשרענָאד זיב --

 ,טנַאה ןייז ןוֿפ קָאר םעד רעטומ יד טמענ --- ,ןײלַא יז ךיא ןָאק
 ךיא -- ,טייחניואועג רעשישטייד ןייז ןיא טרעבָאר טֿפור -- ,רעטומ --

 -ּפָא ייז ןעמוקנָא רעווש ריד טעװ סע .רעלָאד רָאּפ ַארטסקע ןַא ןבָאה ףרַאדַאב
 ? ןרָאּפשוצ

 ... ןבָאה סע טסזומ וד ביוא ---
 .רעטומ ,ָאי --
 ?וטסֿפרַאדַאב לֿפיױװ ---
 ,גונעג ןייז טעװ רעלָאד ףניֿפ זַא ,ביולג ךיא ---
 עמוס עסיורג ַא זיא רעלָאד ףניֿפ .זיּפש ַא טימ ךָאטש ַא טיג רעטומ רעד

  ןייק טעב טרעבָאר .טנכערעגסיוא זיא טנעס רעדעי ואוו ,עילימַאֿפ רעד ןיא
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 רעדָא טרעצנָאק א ףיוא טייג רע ןעוו ,ייווצ רעדָא רעלָאד ַא ןוֿפ רעמ טשינ לָאמ
 ןייז טֿפרַאדַאב ןעמ טלָאװ רעלָאד ףניֿפ ַארטסקע רַאֿפ ,ךוב ַא ןֿפױק ךיז ליוו רע
 ןגעװטסעדנוֿפ טרעֿפטנע יז .חאצוה רעדנַא ןַא ןוֿפ ןסײרוצּפָא טיירגעגוצ לסיב ַא
 : קיאור רעייז

 .טרעבָאר ,ןבָאה סע וטסנָאק רעכיז --
 שעקינ ,טסייוו וד .טרעצנָאק ַא ןוא גָאטימ ףיוא סיוא ןצעמיא םענ ךיא --

 ?קינָאמרַאהליֿפ, רעד ןיא גָאטשרענָאד טרעצנָאק ןשירענגַאװ ןלוֿפ ַא טריגיריד
 ...ןירגנעהָאל ןוֿפ דיל סָאד :"רעגניזרעטסיימ, וצ ערוטרעווָא יד --

 ,רעטומ יד ךיז טרעדנואוו -- ? רעלָאד ףניֿפ טרעצנָאק ַא ןוא גָאטימ ףיוא ---
 .ןעצ ןבָאה ,ןטסקיצניװ םוצ ,טסֿפרַאדַאב --

 ,טרעבָאר ךיז טרעדנואוו -- ? תמא ןַא ףיוא עקַאט סע טסניימ וד ?ןעצ --
 | ,טייז ןייז ןוֿפ

 טגעלֿפ יז יװ ןעמָאנ ןטרַאצ םעד טימ רעטומ יד םיא טֿפור -- ,"ןיילדניק, --
 ַא ןטסָאק ןלעוו טרעצנָאק סעשעקינ וצ ןיילַא ןטעליב יד -- .זייוודניק ןֿפור םיא
 ַא ןיא ןסע סָאד טנייה .רעצעלּפ עקידנעטשנַא ןייז ךָאד ןזומ סע .רעלָאד ףניֿפ
 סיוא-טסמענ וד סָאװ ,ןָאזרעּפ יד טסעװ וד זַא ,ןָא-םענ ךיא -- ,ןַארָאטסער ןטוג
 -- ,שרעדנַא טשינ ךיז טריֿפ סע ,ןַארָאטסער ןטוג ַא ןיא ןדַאלניײא גָאטימ ףיוא
 טסַאג ןייד ןעמענ וצ ףיוא יסקַאט ַא ןוא ,רעלָאד ריֿפ-יירד ַא ןטסָאק ךיוא טעוו
 ,רעלָאד ןעצ ןבָאה טסֿפרַאדַאב וד ?שרעדנַא ןעד יװ ,םײהַא יז ןריֿפּפָא ןוא

 ,שריה עילימַאֿפ רעד ןיא עמוס עקידלַאװעג ַאזַא ןעוועג זיא רעלָאד ןעצ
 רע סָאװ ,םעד רעביא ןובשח ןבעגעגּפָא ךיז לָאמ ןטשרע םוצ טָאה טרעבָאר זַא

 עליו עטשרע יד רָאנ ךיז טָאה רע ,טַאהעג הטרח טשינ טָאה רע .ןוטעג טָאה |
 טעמּכ ןטסָאק טעװ סָאװ ,גנומענרעטנוא רעקידלַאװעג רעד רַאֿפ ןקָאושרעד
 ,טייקסיז סלעשַאר רעבָא .טעברַא סרעטסעווש ןייז ןוֿפ טסנידרַאֿפ ךָאװ עבלַאה ַא
 ,ןורּכז ןייז ןיא ןֿפורעגסױרַא טָאה סע סָאװ ,טֿפוד םעניײֿפ םעד טימ םענייאניא
 ןעמוקעגייב ןוא הלווע עדעי טכַאמעג טכער טָאה ,קערש עדעי טגָאירַאֿפ טָאה
 ,העינמ עדעי

 --- .ןָאט ןקידנענייװ ַא טימ טגָאזעג רע טָאה -- ! ןבָאה סע זומ ךיא ,רעטומ ---
 .טגָאזעגוצ סע בָאה ךיא

 טרעֿפטנעעגּפָא ןיוש רעטומ יד טָאה -- ,ןבָאה ןיילדניק סע זומ סיוועג --
 ךיז לייא .ןטעליב יד ףיוק ,סנטשרע .רעלָאד ףניֿפ וטסָאה ָאד ---. דיילטימ טימ
 ,רימ וצ רעביא זָאל עקירעביא סָאד .ןרעוו טּפַאכעגסיױא ןלעװ עטסעב יד ,וצ
 ,וצ ךיז לייא

 רעטכָאט יד .טעלַאוט סטרעבָאר ףיוא רעטכָאט ןוא רעטומ ןטעברַא רעטעּפש
 ןזיוה יד טסערּפ רעטומ יד ,ָאדיסקָאט רעד ןוֿפ ןקעלֿפ יד טֿפַאנ טימ טקינייר
 .ךיז ןשיװצ טשינ טרָאװ ןייק ןדייר ןעױרֿפ ייווצ יד .טערב-סערּפ ןֿפױא

 יז טגָאז ,עקטַאמש טימ קעלֿפ ַא סיוא טבייר רעטסעווש יד יװ ,לָאמ ַא טימ
 : טייקרעטיב טימ

 וצ טכַארבעג טָאה רע סָאװ ,לדיימ עכעלקערש סָאד ןייז עקַאט סע לָאז --
 ?זדנוא

 -רַאֿפ ןענייז ןעקנַאדעג עריא .תעדה-בושי טימ ןזיוה יד טסערּפ רעטומ יד
 רַאֿפ רעלָאד ןעצ ןוֿפ האצוה ַארטסקע יד סיוא ןעמ טריניבמָאק ױזַא יו : ןעמונ
 ? ןטרעבָאר
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 יז טרעֿפטנע --- ,ךעלקילג רָאנ םיא טכַאמ סָאד זַא ?ָאי וליֿפַא ביוא ןוא ---
 .עגַארֿפ סרעטכָאט ריא ףיוא ּפָא

 .עקשָארב ענרעדליג יד ןצעזרַאֿפ וצ ךיז רַאֿפ טמיטשַאב יז ןוא

 ,ןײּפש רעטוג ןוֿפ ערעֿפסָאמטַא רעד טימ לַאז ןשימייה ןקיטכיל םעד ןיא
 טציז ,ןַארָאטסער רעשיזױצנַארֿפ ַא רָאנ יװ ןֿפַאשַאב טשינ ןָאק רענייק סָאװ
 ןיא עּפַאנַאק רענרעדעליץרַאװש רעמעװקַאב רעד ףיוא לעשַאר ןבעל טרעבָאר
 ענייז ןוא --- ,ייז רַאֿפ טֿפַאש טנַאװ ןיא עשינ יד סָאװ ,לקניוו ןטרעדנוזעגּפָא םעד
 עלַא ,םיא ףיוא ןקוק עלַא זַא ,ךיז ייב רעכיז זיא רע : רעיײֿפ יו ןעילג ןרעיוא
 רענייש ַאזַא ןבעל טציז רע סָאװ ,אנקמ םיא ןענייז עלַא ןוא קילג ןייז ןוֿפ ןסייוו
 טליֿפ רע ,ענעשעק ןיא סרעלָאד יד טָאה רע .סיוא טשינ טכַאמ סע .ױרֿפ
 -ייק רַאֿפ טָאה רע .זיּפש רעד רַאֿפ ןלָאצַאב ןָאק רע ןוא ,טנַאה רעד טימ סע
 רענלעק רעד סָאװ ,גנידצלַא ףיוא ּפָאק ןטימ טלקָאש רע .טשינ ארומ ןייק םענ
 ןעמונרַאֿפ זיא רע ,ןלעטשַאב לעשַאר טזָאל רע .שיזיױצנַארֿפ ןיא םיא וצ טדער
 טקנירט רע ,ייז טריוורעס ןעמ סָאװ ,זיּפש יד טשינ טעז רע .ריא ףיוא ןקוק טימ
 עטגײלרַאֿפ עצרַאװש עריא ,ןגיוא עסיורג עריא טקנירט רע .ןייוו םעד טשינ
 ןוֿפ ןרעיוא עטקָאטעגסיוא עניילק עריא ,ןקַאב ענייש ,עכעלגנעל עריא ,רָאה
 רענדעשז ךָאנ .ךעלגניריוא-ןלערק עגנַאל יד רעטנורַא ךיז ןעלבמָאב סע עכלעוו
 ןוֿפ ךיוה ןטימ ןעמַאזוצ ,ריא ןוֿפ .סױרַא טמוק סָאװ ,טײקיטֿפוד יד רע טקנירט
 ,טיוה ריא

 ,טרעצנַאק םעד ןוֿפ ,ןרענגַאװ ןוֿפ --- ,רעסַאװ רַאֿפ ןוא רעיײֿפ רַאֿפ טדער רע
 ענייז ןגעוו וליֿפַא ריא טלייצרעד רע .ןרידוטש ןייז ןוֿפ ,ןרעה ןלעװ ייז סָאװ
 ןוֿפ עטכישעג ַא ןלעטשֿפױנוצ ןיא רָאסעֿפָארּפ ןייז סױרַא טֿפלעה רע .רענעלּפ
 זיא רע ןוא -- ,קרעװ קיטכיוו ַא רעייז זיא סע .עיֿפָאזָאליֿפ רעשישטייד רעד/

 ךיז טיירג רע .ןכַאמ טנעטסיסַא ןייז רַאֿפ םיא טעװ רָאסעֿפָארּפ רעד זַא ,רעכיז
 ןענייז רעטסעווש ןייז ןוא רעטומ ןייז סָאװ ,ערעירַאק רעשימעדָאקַא ןַא רַאֿפ רַאֿפ
 .ףיורעד ץלָאטש ױזַא

 ,טײקמערַאװ טימ ,לײטנָא טימ םיא טרעה יז

 ןבָאה ןעמוֿפרעּפ זַא -- ,רעטייוו רע טדער -- ,טסואוועג טשינ בָאה ךיא --
 ביל ױזַא ןבָאה רעקלעֿפ-חרזמ סָאװ רַאֿפ ,ךיא ײטשרַאֿפ טציא .חוּכ ןשיגַאמ ַאזַא
 .ןעמוֿפרעּפ טימ טשרוד רעייז ןליטש ייז ,ןעמוֿפרעּפ טימ ךיז ןרענ ייז .ןעמוֿפרעּפ
 ,ךעריײװ-ןעמוֿפרעּפ ביל ןבָאה רעטעג יד וליֿפַא

 ?ןעמוֿפרעּפ ױזַא ךייא ןריסערעטניא --

 ךיא בייה טציא טשרע רעבָא .טריסערעטניא קידנעטש ךימ ןבָאה ייז ,ָאי --
 תובא עניימ ןוֿפ קַאמשעג רעד זַא ,סיוא טעז סע .רעביוצ רעייז ןײטשרַאֿפ ןָא
 טַאהעג ןרעג רעייז ןבָאה תובא ערעזדנוא ,ךָאד טסייוו ריא .רימ ןיא ךיז טקעוװרעד
 תונּתמ עטסנעש יד ןענייז ייז -- ,םירישח-ריש םעד שטָאכ טמענ : תוחיר עטוג
 ,עביל ןוֿפ

 -- ,לעשַאר טגָאז -- ,ןעמוֿפרעּפ טַאהעג ביל קידנעטש ךיוא בָאה ךיא --
 ךיז ךיא בָאה ,רעטָאֿפ ןיימ ןוֿפ ןעמוקַאב בָאה ךיא סָאװ ,טלעג ןטשרע םעד רַאֿפ
 ןוֿפ ןכַאל קידנעטש ןגעלֿפ סנירָאטרבח עניימ .םוֿפרעּפ עלעשעלֿפ ַא טֿפױקעג
 ,ןרעטסומ-םוֿפרעּפ -- ךיא ןוא םירקיזייא טֿפױקעג ךיז ןבָאה ייז .רימ
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 טנעז ריא .טנעירָא םעד ןוֿפ ןַארַאֿפ סעּפע זיא ךייא ןיא ,סע טסַאּפ ךייא --
 ...םירישה-ריש ןוֿפ טריצַאּפשעגסױרַא ,תימלוש יוװ ױזַא

 | ...טרעבָאר ,ָא --

 בָאה ,לָאמ ןטשרע םוצ ןעזעג ךייא בָאה ךיא יו .קיטכירֿפױא סע ןיימ ךיא ---
 ,הדוהי ןוֿפ סניסעצנירּפ יד ןעזסיוא טזומעג ןבָאה ױזַא זַא ,טכַארטעג ךיא

 ןוֿפ טכיל םעד טימ ּפָא-סיג ַא ןבעגעג םיא יז טָאה --- ,ױזַא טשינ טדער --
 ,ןגיוא עריא

 טניוו ַא יו טליֿפרעד ךיא בָאה ,ןעזרעד ךייא בָאה ךיא יװ ...תמא זיא'ס --
 ...לעשַאר ןעמָאנ רעייא ןוא ...רימ ףיוא טעייוו לביב רעד ןוֿפ

 ענימ רעקידזגורב ַא טימ טגָאזעגרעביא יז טָאה -- ,ױזַא טשינ טדער --
 ןוא ּפָאק םעד ןעײרדרַאֿפ טוג טנָאק ריא -- .ןעמַאזוצ לכיימש ןקיטכיל ַא ןוא
 ,טסואוועג טשינ בָאה ךיא ,לדיימ ַא ןוֿפ ץרַאה סָאד ןכערבעצ

 ,טסנרע סע ןיימ ךיא ---

 ,רעלעט םעד םיא וצ וצ יז טקור --- ,טלַאק טרעוו ןסע רעייא .רעסעב טסע --

 ריא סָאװ ,סָאד רעבָא .דייר ערעייא טימ שטנעמ רעכעלרעֿפעג ַא טנעז ריא ---
 ױזַא טשינ ןיב ךיא .ביל עלַא ייז בָאה ךיא ,רימ טלעֿפעג ,ןעמוֿפרעּפ ןגעוו טגָאז

 ,ןעױרֿפ ןַארַאֿפ .ןעמוֿפרעּפ עיצקעלָאק עכייר ַא יו גנוריצ ענייש ריא ױרֿפ ַא אנקמ
 ןקלענ ,טֿפוד-ייה ,טֿפוד "זיר -- ,ןעמוֿפרעּפ סעיצקעלָאק עצנַאג ןבָאה סָאװ
 סָאד ןֿפור ייז .ןימ רעיינ ַא זירַאּפ ןוֿפ ןעמוקעג זיא סנטצעל ,ָאי .ךעלקעלגייַאמ
 ,םוֿפרעּפ-רעבמע

 ייטשרַאֿפ ךיא ? ןיטשרוב ןוֿפ טֿפַאז ןקירדסיוא ןעמ ןָאק ױזַא יו ? רעבמע --
 ? לַארענימ ַא ןוֿפ ןעמוקסיורַא ןָאק םוֿפרעּפ ַא רַאֿפ סָאװ רעבָא ,ץכעילב-ןעמולב

 עבָארּפ ףיוא סָאד ןבעגעג רימ טָאה ןעמ .קינָאה רעטרעווילגעג יװ זיא סע --
 ,עזולב רעד ףיוא ןוטעגֿפױרַא ןּפָארט ַא רימ טָאה ןירעֿפױקרַאֿפ יד ,ןענַאמטלַא ייב
 ןטיוט טשינ םיא ןָאק טֿפוד רעדנַא ןייק .ןכָאװ ןוא געט טליֿפעג םיא ךיא בָאה

 ךרוד ןיירַא ךיז טשטילג רע ןוא ,רעמערַאװ ַא ,חיר רעטַאז ,רערעווש ַא זיא סע
 ךיוא ךיד טרוּכישרַאֿפ ןוא ,קינָאה רעטרעווילגעג יו טיוה רעד ןוֿפ סערָאּפ יד
 ,לסיב ַא

 ןייוו םעד ןוֿפ רעדָא ןסע םעד ןוֿפ םעט םעד טשינ ןיוש טליֿפ טרעבָאר
 -ָאּפ יד ךרוד ןיירַא ךיז טשטילג סָאװ ,קינָאה ןטרעווילגעג טקנירט ןוא טסע רע

 טרוּכישרַאֿפ ןוא בייל-ןעיורֿפ ןעמערַאוװ ןוֿפ חיר ןטימ ןעמַאזוצ טיוה רעד ןוֿפ סער
 ...םיא

 ,לַאזטרעצנָאק םענעטכױלַאב-לקנוט םעד ןיא לעשַאר ןבעל טציז טרעבָאר
 -טנעצנַאק עלַא ןענייז סָאװ ,רעבייל עכעלשטנעמ ןוֿפ טנַאװ ַא ןיא טרעיומעגנייא
 טמוק סָאװ ,קיזומ רעקידנלַאש רעד ףיוא ןרעיוא ךס ַא טימ ןזעוו ןייא יו טרירט
 ,רענעט ןייק טשינ -- טשינ טרעה רעבָא טרעבָאר .רעטסעקרָא ןשינָאֿפמיס ןוֿפ
 -ילגעג םיא ןיא ןיירַא טסילֿפ טנַאה ןייז ןוֿפ טיוה רעד ךרוד .וויטָאמ ןייק טשינ
 ןָא-טליֿפ קינָאה רעד יו טליֿפ רע .רעגניֿפ עמערַאװ סלעשַאר ןוֿפ קינָאה רעטרעוו
 ןעקנורטעגנָא טרעוו טיוה ןייז ןוֿפ ערָאּפ עדעי .ןרעדָא ענייז טולב-ןייוו םעיינ טימ
 טרוּכישרַאֿפ סָאװ ,ןייו-קינָאה ןקידנעילג ,ןעמערַאװ םעד טימ טּפַאזעגנָא ןוא
 ןיא ןייו-קינָאה םעד טריטנעמרעֿפ קימ עשירענגַאװ יד .םישוח ענייז עלַא
 -ידנלַאש רעד טימ ,גנורירַאב ריא טימ ןָא םיא טסיג לעשַאר סָאװ ,סעירעטרַא ענייז
 ,םיא רַאֿפ ָאד רָאנ זיא ןײלַא יז ןוא --- ,בייל ריא ןוֿפ קיזומ רעק

3293 



 א

 -רַאֿפ טרעוו לָאז רעד ןוא .רע ןוא לעשַאר רָאנ ,לָאז ןיא ָאטשינ זיא רענייק

 סױרַא ןעמוק ןעמוֿפרעּפ יד ,תוחיר יד .ןטרָאג-ןזיור ןקיטֿפוד ַא ןיא טלדנַאװ

 ךיז ןוֿפ סיוא טכיוה ןוא טילב םולב עדעי .ןצנַאלֿפ ענעטלַאהַאב רעטרעדנוה ןוֿפ

 ,ךעלקעלגייַאמ יד ,ךעלמילב-ןטעלָאיװ יד ,ןקלענ יד ,ןזיור יד ,טײקיטֿפוד ריא

 ןיא לעשַאר טימ טילֿפ רע ןוא ,קינָאה ןוֿפ חיר רעסיז ַא ךיז טסיג עלַא ייז ןוֿפ ---

 .ןקלָאװ-םוֿפרעּפ ַא

 ןוא טײקשירֿפ רעד ןיא םיא טזָאלרַאֿפ יז רעדייא ,זיוה ריא ןוֿפ ריט רעד ייב

 םעטיקינָאה םעד ןכוזרַאֿפ וצ םיא יז טיג ,טכַאנ רעד ןוֿפ טייקלקנוט רעד ןיא

 ,ןּפיל עריא ןוֿפ

 טמולח ןוא ןגיוא עקידעכַאװ טימ רעגעלעג ןֿפױא טכַאנ יד ןיוש רע טגיל

 רע ,ןּפיל ענייז ףיוא ןוֿפרעד םעט םעד טליֿפ רע סָאװ ,םוֿפרעּפ-קינָאה םעד ןוֿפ

 ,םוֿפרעּפ ןסיז םעד ןיא טמיווש רע ,םוֿפרעּפ-קינָאה םעד טימ רעביא ךיז טקעד

 .עביל ןוֿפ טמולח ןוא --- ,ךייט ַא ןיא יו |

 .ןעמוֿפרעּפ ןוֿפ לקניוו סָאד סיוא טכוז ,ןַאמטלַא וצ קעװַא רע טייג סנגרָאמוצ

 לציּפ ַא .זירַאּפ ןוֿפ ןעמוקעג זיא סָאװ ,םוֿפרעּפ-רעבמע םעיינ םעד ןבָאה ייז ,ָאי

 רערעסערג ,רענייש רעד ןוא .טנעס קיצֿפוֿפ טימ רעלָאד ןביז טסָאק לדנָאקַאלֿפ

 סע .טנעס קיצֿפוֿפ טימ רעלָאד ןצױעֿפ טסָאק זָאלג םענעֿפילשעג ןוֿפ ןָאקַאלֿפ

 .סיורג ױזַא לָאמ ייווצ זיא רע , ןרעסערג םעד ןֿפױק וצ רעסעב ךיז טניול

 "ַאב רע סָאװ ,רעגַאב רעטשרע רעד זיא סע .טײקנגרָאברַאֿפ טנרעל עביל יד

 .רעטומ רעד ןוֿפ סיוא םיא טלַאה

 רענייש רעד טייטש סע ואוו ,טרָאד ,לקנעש-ײלעצרָאּפ-רעיימרעדיב םעד ןיא

 ַא ךיז טימ רָאֿפ טלעטש יז .רוגיֿפ ענעײלעצרָאּפ ַא ךיז טניֿפעג ,סיװרעסיעֿפַאק

 "ירק רעטרילָאק רעטיירב ַא ןיא עמַאד ַא ,ליטסדָאקָאקָאר ןיא עביל ןוֿפ ענעצס

 ַא טימ ,םיוב ַא ןוֿפ םַאטש ןטקַאהעגּפָא ןַא רעטנוא קנַאב ַא ףיוא טציז ענילָאג

 ןיא רעילַאװַאק ַא טייטש ריא רעטניה .טגרָאזרַאֿפ רעייז ,קַאב ריא ףיוא רעגניֿפ

 טקוק ,קַארֿפ ןעיולב ַא ןיא ,טעלישז ןטרילָאק-ךייר ַא ןיא ,ןזיוה עטרילָאק עצרוק

 ,רעכערֿפ ַא טייטש ייז ןשיווצ .ןגיוא עקיטשרוד עקידנטעב טימ עמַאד רעד ףיוא

 "רַאֿפ ,רעטגרָאזרַאֿפ רעד ןוֿפ ץרַאה ןיא טליצ ןוא ליײֿפ ַא טימ רומַא רעטעקַאנ

 טור ַא טגָארט רע .םערק-ךעלטיור זיא רומַא םעד ןוֿפ בייל סָאד .ױרֿפ רעטרעלק

 ןעלטעב ,ןערָאנש ןגיוא ענייז רָאנ ,ךערֿפ זיא למינּפ ןייז ,דנַאש ןייז רעביא לֿפרַאש

 .רעילַאװַאק ןטבילרַאֿפ םעד ,טנעילק ןייז רַאֿפ עביל

 יד ןוֿפ ןעזעג יז טָאה רע .ןבעל ץנַאג ןייז רוגיֿפ יד טנעקעג טָאה טרעבָאר

 קירעביא ןַא ןעוועג זיא סע ,טגָאזעג טשינרָאג םיא טָאה יז ,ןָא ןרָאי-רעדניק

 רעטלַא רעד ןוֿפ גנונָאמרעד ַא ,ביילברעביא ןַא ,ײלעצרָאּפ-טנעמַאנרָא לקיטש

 ןבױהעגנָא טָאה יז ,םיא רַאֿפ ליצ ַא ןעמוקַאב רוגיֿפ יד טָאה לָאמ ַא טימ .םייה

 ,םיא וצ ןדער

 ןגָארטעגקעװַא ,קָאר ןייז רעטניה יז ןטלַאהַאב ןוא ןעמונעגסױרַא יז טָאה רע

 ,טֿפעשעגײלעצרָאּפ ַא ןיא וינעווע ןָאסידעמ ףיוא יז

 ? םעד רַאֿפ ריא טליוו סָאװ ---

 .רעלָאד ןצרעֿפ ---

 .טלעג סָאד ןבעגעג םיא טָאה רחוס רעד
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 ,שיט םייב ןסעזעג שריה החּפשמ יד זיא ,טנוװָא ןיא ,םורַא געט רָאּפ ַא ןיא
 ןוֿפ טּפַאכעגֿפױא ךיז דערדלימ טָאה לָאמ ַא טימ .ךעלטנייוועג יװ ליטש ןסעגעג
 רעד טימ ןזיװעגנָא ןוא ,ןָאטעג סיב ַא ןעוועג ריא טלָאװ גנַאלש ַא יװ ,טרָא ריא
 .לקנעש-ײלעצרָאּפ םעד ףיוא טנַאה

 !טלעֿפ רוגיֿפ יד ,עז ,רעטומ ,ָא --

 ,טריסַאּפ טָאה ריעלַאמ ַא ,ןגָאז וצ ןסעגרַאֿפ ריד בָאה ךיא ,דערדלימ ,ָא --
 ןכָארבעצ ןוא ןלַאֿפעגמוא רוגיֿפ יד זיא ,לקנעש סָאד טקיניירעג בָאה ךיא ןעוו
 יד ןעמונעג בָאה ךיא זַא ,ןסָארדרַאֿפ ױזַא רימ טָאה סע .ךעלברעש ףיוא ןרָאװעג
 | ,ןַאק-טסימ ןיא ןֿפרָאװעגנײרַא יז ןוא ךעלברעש

 ,רעײֿפ יו טילגעג ןבָאה ןרעיוא עסיורג סטרעבָאר
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 ךייר ןליוו ועד : ןטֿפעשעג ענייז ןיא ןענַאּפשנײא טנָאקעג ךיז טָאה גניווריוא
 -ניא רעד ןיא עלָאר ױעקידנריֿפנָא ןַא וצ עמריֿפ ןייז ןעגנערבוצֿפױרַא ,ןרעוו וצ
 ,טעּפמיא טימ דָאר יד ןעיירד וצ ןסיימש ןייא ןיא ןטלַאהעג םיא טָאה עירטסוד
 ןוֿפ טכַארטעג טשינ טָאה רע .ןבעל ןיא ליצ רעדנַא ןייק ןעזעג טשינ טָאה רע
 רעד ץוחַא ,דײרֿפ רעדנַא ןייק טַאהעג טשינ וליֿפַא טָאה רע .תילכת רעדנַא ןייק
 ...ךיז ןסעגרַאֿפ וצ ףיוא עמריֿפ ַא טַאהעג טָאה גניווריוא .טֿפעשעג ןוֿפ דײרֿפ
 ,דײױֿפ טימ ךיז ןױוּכישוצנָא ףיוא -- דניק ַא טַאהעג טָאה ירעמ

 ?דניק ריא יוװ ןבילבעגרעביא רעמ ריא זיא סָאװ
 -רַאֿפ עריא עלַא טליֿפרעד ,ןזיולב עריא עלַא טליֿפעגסױא טָאה דניק סָאד

 ,ןבעל ריא ןוֿפ קעווצ ןקיצנייא םעד דניק םעד ןיא ןעזעג טָאה יז ,ןעגנַאל
 -סיוא ױזַא טנָאקעג רע טָאה ,רעטומ יד ןעזרעד טָאה טענ רעניילק רעד ןעוו

 יד טימ ןצילבֿפױא ױזַא ,לֿפוג עצנַאג'ס ןגייבסיוא ױזַא ,ךעלטנעה יד ןקערטש
 יד ןיא ןעגנורדעגניירַא זיא רע זַא ,לכליימ סָאד ןענעֿפע ױזַא ,ןגיוא עסיורג
 תודוס עטסנטלַאהַאב יד טרירעגנָא טָאה ,ןליֿפעג עריא ןוֿפ םירדח עטסקינייװעניא
 -ֿפיוא רעד ,ךעלטנעה עטקערטשעגסיוא יד .ָאגע ןכעלרעטומ-שירעבייוו ריא ןוֿפ
 -ַארט ַא סעּפע טקירדעגסיוא ןבָאה למינּפ קידנעלכיימש ןייז ,ןגיוא יד ןוֿפ ץילב
 טָאה ןוא ,םיא וצ טסיֿפ ןוא טנעה טימ ןירעמ ןדנובעג טָאה סָאװ ,טייקמוטש עשיג
 ,דניק סָאד ןזָאלרַאֿפ טנָאקעג טשינ טושּפ יז טָאה ,ןעמונרַאֿפ יו ןייז טגעמעג יז

 ַא ןיא ןגניווריוא טימ ןייג וצ ןוטעגנָא טַאהעג ךיז ירעמ טָאה טנוװָא ןייא
 ןױַאֿפ גנולעטשסיוא-לעדָאמ ַא טנֿפעעג טָאה זיוה-עדָאמ סיורג ַא ואוו ,לעטָאה
 םיא דניק םוצ ןעגנַאגעגנײרַא יז זיא זיוה סָאד ןזָאלרַאֿפ ןרַאֿפ .ןָאזעס-גנילירֿפ
 ריא וצ טקערטשעגסיוא ןוא ןעזרעד יז טָאה דניק סָאד ןעוו ,?טכַאנ עטוג; ןגָאז
 ןֿפרָאװעגּפָארַא טָאה יז .ןטלַאהקירוצ ךיז טנָאקעג טשינ ירעמ טָאה ,ךעלטנעה יד
 םייב ךיז טצעזעגקעװַא ןוא דיײלק-טנוװָא ריא ,לטנַאמ םענרעטוֿפ םעד ךיז ןוֿפ
 ,לטעב סדניק

 ,גניווריוא ריא טגָאז --- ,ןקיטעּפשרַאֿפ ןלעוו רימ ,ירעמ ---
 ךיז-ןליּפש ריא ןיא ןצנַאג ןיא ןעקנורטרַאֿפ זיא יז .טשינ טרעֿפטנע ירעמ

 ,ןשוק ןוא םיא ןזדלַאה ןיא ,דניק ןטימ
 -ירּפַאק טעוװ דניק סָאד ,ףָאלש ןוֿפ סיױרַא םיא טסמענ ,עגושמ טסיב וד ---

 ,טכַאנ עצנַאג יד ןעוועז
 .טשינ םיא טרעֿפטנע ירעמ
 ?ירעמ ,וטסוט סָאװ ---
 ןייז ליוו ךיא .םייה רעד ןיא ןביילב ךימ זָאל ,גניווריוא ,ךיד טעב ךיא ---

 ,דניק ןטימ
 ,גנולעטשסיוא-גנילירֿפ עסיורג יד ךָאד זיא סע ?וטסדער סָאװ ,ירעמ ---

 זיא סָאד קיטכיװ יו טסייוו וד .גנילירֿפ ןרַאֿפ ןענָאסַאֿפ עיינ יד ןזייוו ןלעוו ייז
 .זדנוא רַאֿפ
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 טעװ יז .ןיקבָאד סימ ּפָא-ףור ,ךיד טעב ךיא .גניווריוא ,טשינ ןָאק ךיא --
 ,גנולעטשסיוא רעד וצ ןעמענטימ יז טסעו וד ןעוו ,ךעלקילג ןליֿפ ךיז

 -כָאנ יז ןָאק ,ריא טסייה ןעמ סָאװ .רעניַאזעד ַא ? ןיקבָאד סימ זיא סָאװ --
 עיינ ןבָאה טסנָאק וד .ןריניבמָאק ןענָאק רימ ,ןריּפָאק טשינ ןענָאק רימ .ןכַאמ
 ,ןלַאֿפנײא

 בָאה ךיא ,תמא םעד גָאז ךיא .ןייג טשינ ןָאק ךיא ,רערעייט גניווריוא --
 --- ,תורצ ץוחַא ,רימ ןוֿפ ןבָאה טשינרָאג טנייה טסעוו .קיטײװּפָאק ןכעלקערש ַא
 ,ןגיוא עריא ןוֿפ לכיימש-ץילב ַא טימ םיא וצ יז טגָאז

 ןוא -- !ירעמ ,םוק .ןיריּפסַא ןייא-םענ ,ייו ריד טוט ּפָאק רעד ביוא --
 ,טנַאה רעד ייב ןעמעננָא יז טוואורּפ גניווריוא

 סדניק ןוֿפ ףיוא ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ךיז טביוה .ךָאנ יז טיג לָאמ לייט
 טושּפ יז טָאה רעבָא לָאמ סָאד .גנולעטשסיוא ןַא וצ ןַאמ ןטימ טייג ןוא לטעב
 ;טגָאזעגּפָא

 ןיא ןביילב ךימ זָאל ,ךיד טעב ךיא .גניווריוא ,רעמ טשינ סע ןָאק ךיא ---
 ,םייה רעד

 . ,סריונ רעד טימ רעביא ןטענ זָאל .וצ ךיז גייל ייג .טסליװ וד יװ ,טוג --
 ןָאק דניק סָאד זַא ,ךיז טגָאלק סריונ יד .זעוורענ םיא טטכַאמ וד זַא ,טסייוו וד
 ,טכַאנ עצנַאג יד ןֿפָאלש טשינ

 ,רעמיצֿפָאלש ןיא ךיז וצ ןיוש ייג ךיא .ןזָאלּפָא דלַאב םיא לעװ ךיא --
 טניֿפעג ,גנולעטשסיוא רעד ןוֿפ םייהַא טמוק גניווריוא ןעוו ,רעבָא רעטעּפש

 ןֿפָאלשעגנייא זיא ,דײלק-טנוװָא ריא ןיא ,ירעמ .קידייל רעמיצֿפָאלש סָאד רע
 .לטעב סדניק םעד ןבעל

 יד טזָאלרַאֿפ ירעמ טָאה רָאנ טשינ .רעגרע לָאמ ַא סָאװ ןרָאװעג זיא סע
 זעוורענ ןרָאװעג זיא יז רָאנ ,דניק ןבילוצ ןַאמ ריא טקיסעלכַאנרַאֿפ ןוא ןטֿפעשעג
 טָאה סריונ יד ןעוו .םיא רעביא טרעטיצעג טָאה יז .דניק ןבילוצ טציירעג ןוא
 ,דניק ןטימ ריצַאּפש םעד ןוֿפ ןעמוקוצקירוצ טונימ רָאּפ ַא ףיוא טמַאזרַאֿפ ךיז
 ןטימ ןֿפָארטעג טָאה סע סָאװ ,ןקילגמוא ענעדײשרַאֿפ טדערעגנייא ךיז יז טָאה
 סעּפע ןֿפָארטעג ,הלילח ,עקַאט טָאה סע ןעוו .זיוה סָאד טרעדורעגֿפױא ןוא ,דניק
 ,קיטייוו-ךיוב ַא ,לרעּפרעק ןֿפױא טישסיוא ןַא ,גנוליקרַאֿפ עטכייל ַא ,דניק ןטימ
 זיא ,םיריוטקָאד טרימרַאלַא טָאה ,טרעקעגרעביא בוטש יד יז טָאה ,ץיח לסיב ַא
 -עגֿפױא ןוא טגערעגֿפױא טָאה ןוא טצײרעגֿפױא ןוא טגערעגֿפױא ןעוועג ןיילַא
 ,סיֿפָא ןוֿפ ןַאמ םעד ןֿפורעגמײהַא ןוא ,סריונ יד ,ןטסניד יד ,בוטש עצנַאג יד טצייר

 זיא יז ןעוו .ןשינעדיירנייא ןוא ןעגנוטכַארטרעביא ןוֿפ ןרָאװעג טגלָאֿפרַאֿפ זיא יז
 ,אניק ןיא רעדָא רעטַאעט ןיא לָאמ טֿפָא ,סיֿפָא ןיא רעדָא ,דנײרֿפ ייב טסַאגוצ ןעוועג
 יז !ןייגמײהַא ןיוש זומ יז :עירוֿפ ַא ןיא יװ ןּפַאכֿפױא גנילצולּפ ךיז יז טגעלֿפ
 ןֿפָאלעג זיא יז ןוא ...ןטענ טימ טריסַאּפ טָאה סעּפע זַא ,ליֿפעג סָאד טַאהעג טָאה
 ןוֿפ ףָאלש ןקידהוולש םעד ןיאןעקנוזרַאֿפ דניק סָאד רָאנ ןעניֿפעג וצ -- םײהַא
 ןיא ,ןטסגנַא ןיא טכַאניײב ןּפַאכֿפױא ךיז יז טגעלֿפ לָאמ טֿפָא ,תומולח-רעדניק
 ענעגייא יד טימ ןעז וצ בוטש-רעדניק ןיא ןֿפױלנײרַא ןוא ,שינרעטיצ רעליוה
 | ...ָאד ךָאנ זיא דניק סָאד יצ ,ןגיוא

 ,טסניד רעד ןוֿפ ףור-םרַאלַא ןַא סיֿפָא ןיא ןגָארקעג גניווריוא טָאה לָאמ ןייא
 ,טריסַאּפ טָאה סכעלקערש סעּפע :ןעמוקמייהַא ךיילג לָאז רע זַא
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 טרָאד רע טָאה ,ןיירַא בוטש ןיא ןעמוקעגנָא םעטָא ןַא ןָא זיא גניווריוא ןעוו
 רעבָא םיא טָאה ,רָאטקָאד רעייז ,ןַאמסקילג ר"ד .המוהמ עצנַאג ַא ןענוֿפעג
 .טקיאורַאב םיא ןוא ריט רעד ייב טנגעגַאב

 -- ,דניק סָאד טשינ ,רעטומ יד זיא טנעיצַאּפ רעד זַא ,ארומ בָאה ךיא --
 ,רעיוא ןֿפױא ןייא רָאטקָאד רעד םיא טמיור

 ? טריסַאּפ טָאה סָאװ --
 סָאד .רוטַארעּפמעט עטרעכעהעג ַא לָאמ ַא טימ ןעמוקַאב טָאה דניק סָאד ---

 טשינ ןטלָאװ ייז סָאװ ,סניױזַא סעּפע ןסע ייז ןעוו ,רעדניק טימ טֿפָא טֿפערט
 ךיז טָאה יקסװָאדיװַאד סעסימ .ןגָאמ םעד עילַאק ךיז ןכַאמ ןוא ,ןסע טֿפרַאדַאב
 ןעמוקַאב טָאה יז סָאװ ,קָאש רעד זַא ,ארומ בָאה ךיא זַא ,ןקָארשרעד ױזַא רעכָא
 ףיוא טקעֿפע ןכעלרעיוד ןייק ןזָאלרעביא טשינ לָאז ,טייהקנַארק סדניק םעד ןוֿפ
 ,ריא טימ קיטכיזרָאֿפ ןייז טזומ ריא ,ךורבנעמַאזוצ-ןוורענ 'ַא ייב טלַאה יז ,ריא
 .טעב ןיא געט רָאּפ ַא ןטלַאה ןזומ יז ןלעוו רימ

 -עג יז רע טָאה ,רעמיצֿפָאלש ןיא ריא וצ ןעמוקעגניירַא זיא גניווריוא ןעוו
 ןוא ,טעב ריא רעביא ןעגנַאהעג זיא סָאװ ,דליב ןקיליײה ןרַאֿפ קידנעינק ןענוֿפ
 סנַאמ ריא טקרעמַאב טשינ טָאה יז זַא ,ןערב ןוא תובהלתה ַאזַא ןיא קידנטעב
 ןגיוא יד ןטלַאהעג טָאה יז ןקרעמַאב סָאד טלָאװעג טשינ רעדָא ,ןעמוקניירַא
 ,טרעטיצעג ןבָאה רעגניֿפ עריא ,רעײֿפ יו טנערבעג טָאה םינּפ ריא .ןסָאלשרַאֿפ
 יז ןוא ,טניוװ ןוֿפ טלסיירטעג ,לגייווצ ךַאװש ַא יוװ ןגיובעג ךיז טָאה רוגיֿפ ריא
 : ןעלמרומ ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה

 *! תונמחר בָאה ,תונמחר בָאה ,סוזעי רעסיז ,ָא;
 ריא ןוֿפ טקעוועג יז ןוא לסקַא םייב טרַאצ טרירעגנָא יז טָאה ןַאמ רעד ןעוו

 ריא טָאה סע .טעדליװרַאֿפ יו טקוקעגנָא םיא יז טָאה --- *! ירעמ , --- ,זַאטסקע
 ןיא סױרַא לָאמסנעד ןיא יז ןוא ,טנעקרעד םיא טָאה יז זיב ,לייוו ַא ןעמונעג
 : ןרערט

 ,טסורב סנַאמ ןֿפױא ןלַאֿפעג זיא יז ןוא --- !טברַאטש רע ,גניווריוא ,יוא --
 ןיא טיַארלָא ןייז טעװ טענ זַא ,טגָאז רָאטקָאד רעד .טשינ טברַאטש רע --

 תונמחר ןעמוקַאב גניווריוא טָאה -- ,ערעייט ירעמ ,ךיז קיאורַאב .םורַא געט ייווצ
 .ריא ףיוא

 | !ארומ ױזַא בָאה ךיא ,ָא --|
 ײװ ןגירשעגסיורַא טָאה ארומ יד .טרעטַאלֿפעג ןוא טרעטיצעג טָאה יז ןוא

 ךיז טלסיירטעג טָאה ןוא רעִייֿפ קיטש ןייא ןעוועג זיא יז .טיוה ריא ןוֿפ קנערק ַא

 ,טנעה ענייז ןיא
 ! ארומ ױזַא בָאה ךיא --
 ? ארומ וטסָאה סָאװ רַאֿפ ---
 סע ,טגָאז ןַאמסקילג .ףד .ץיה לסיב ַא בָאה טענ ?ירעמ ,וטסדער סָאװ --

 | .ערעייט ירעמ ,ךיז קיאורַאב .ןײגרעבירָאֿפ דלַאב טעוו

 .רימ ןוֿפ ןבעל ןיימ םענ ,רעסיז סוזעי ,ָא .זדנוא טֿפָארטש טָאג ,גניווריוא --

 .רעסיז סוזעי ,טציא טשינ ,טציא טשינ ,ןברַאטש טינ רָאט טענ ,ןברַאטש ןָאק ךיא

 טסָאה .ור ןגָאה טסֿפרַאדַאב וד .וצ ךיז גייל ,ירעמ ,םוק ? וטסדער סָאװ --

 טשינרָאג טעוװ דניק םעד .ור ןבָאה טסזומ וד ,טגָאז רָאטקָאד רעד .קָאש ַא ןעמוקַאב

 .טעב ןֿפױא ןגײלקעװַא ךיד לעװ ךיא ,םוק .ךיז קיאורַאב ,ערעייט ירעמ ,ןייז

 .י.ןברַאטש טשינ רָאט רע .ןברַאטש טשינ ןָאק רע ,גניווריוא --
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 גניווריוא ןוא -- ?ערעיײט ירעמ ,וטסדער סָאװ .ןברַאטש טשינ טעװ רע --
 ,ןגיוא ענייז ןיא ןרערט ןעמוקַאב טָאה

 בָאה ךיא ...ןֿפָארטש טשינ זדנוא לָאז טָאג זַא ,ארומ בָאה ךיא ,גניווריוא ---
 .רערעייט גניווריוא ,ארומ ױזַא

 ,םיא ןיא טערונעגנייא ךיז יז טָאה ,ןציש ןעמעוו ןוֿפ טלָאװעג ךיז טלָאװ יז יו
 ,ּפָאק ןרעביא יז ןטעלג ןייא ןיא ןטלַאהעג ןוא ןרָאװעג טרירעג זיא גניווריוא

 ! בילוצ ןטענ --- קיאור ןייז טסומ וד ,קיאור יז ,ךיד טעב ךיא ,ערעייט ירעמ --
 -ץעגֿפױרַא ,טעב םוצ טריֿפעגוצ טנעה עקידנרעטיצ ,עטרַאצ טימ יז טָאה רע

 ןקרַאטש ַא ןבעגעג ריא טָאה רָאטקָאד רעד .טקעדעגְוצ ןוא ףיורעד יז טגייל
 סע סָאװ ,טייצ יד ,העש ןצרעֿפ-ףלעווצ יד ןֿפָאלשעגּפָא זיא יז ,קנַארטעג-ףָאלש
 -ֿפיױא ךיז טָאה יז ןעוו ,טיהקנַארק סדניק םעד ןוֿפ סיזירק רעד ןטלַאהעגנָא טָאה
 ,לַאמרָאנ קירוצ זיא טענ זַא ,ןזיוועג ריא ןעמ טָאה ,ןטסגנַא ןיא טּפַאכעג

 ,טייהקנַארק סדניק םעד ןוֿפ ןעמוקַאב טָאה יז סָאװ ,קערש ןוֿפ קָאש רעד רָאנ
 ,טקיאורַאב ןצנַאג ןיא ךיז טָאה יז ,ןרָאװעג רעליטש זיא ירעמ ,ײברַאֿפ טשינ זיא
 : טגָאזעג ריא ,טנָאקעג רָאנ טָאה רע יװ ,ןעזנייא טימ ,ךייוו טָאה גניווריוא

 ןבײרטנײרַא ךיז טסעוװ וד .ןטענ טימ ןבעגּפָא ןיילַא טשינ ךיז טסנָאק וד --
 וצ םענ .סריונ עטינעג ַא ןבָאה ףרַאדַאב טענ ,דניק סָאד ןוא --- טייהקנַארק ַא ןיא
 ,דניק ןטימ ןבעגּפָא ךיז יז לָאז ןוא ,ןגירק וצ ָאד רָאנ זיא סע סָאװ ,עטסעב יד
 דניק םעד ןוא טייהקנַארק ַא ןיא ןבײרטנײרַא רָאנ ךיז טסעוװ וד ,ךימ רעה ,ירעמ
 ,ןֿפלעה טשינ וטסעוו

 טימ טגָאזעג יז טָאה --- ,טכער טסָאה וד ,ָאי ,גניווריוא ,טכער טסָאה וד --
 ,הענכה

 ךיז טָאה ,טייהקנַארק סדניק םעד ןוֿפ ןעמוקַאב טָאה יז סָאװ ,קָאש רעד רָאנ
 טיוה ריא ןוֿפ ןלעצ יד ךרוד ןעגנורדעגניירַא זיא ,רענייב יד ןיא ןסעגעגנייא ריא
 ןוֿפ טונימ ןייא ףיוא ןעײרֿפַאב טנָאקעג טשינ ךיז טָאה יז .ריא ןיא קינייוװעניא
 טעװ רע -- ,טײהרעטֿפױטעג-טשינ ןברַאטש ךָאנ ןָאק דניק סָאד זַא ,קנַאדעג םעד
 יז טָאה קערש יד -- ,ןטסירק וצ ןרעהעג טשינ טעוװ רע ,ןדיי וצ ןרעהעג טשינ
 ןעור טזָאלעג טשינ רעמ

 טשינ רעמ ,סַאג עטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא יד טזָאלרַאֿפ טָאה יז טניז ,טָאה יז
 ךריק ןיא גָאטנוז ןעגנַאגעג לָאמ .טֿפָא זיא יז .ךריק רעקידנעטש ַא וצ טרעהעג
 ןעוו ,גָאט ןטימ ןיא ןלַאֿפעגנײרַא ,ןעוועג זיא טייהניואוועג ריא יװ ,רעדָא ,ןיירַא
 טָאה יז סָאװ ,ךריק רעטשרע רעד ןיא ,וצרעד שינעֿפרעדַאב ַא טליֿפרעד טָאה יז
 ןֿפָא ,גהנמ ןשילױטַאק םעד טול ,ןענייז סָאװ ,ןכריק --- ,געוו ןֿפױא ןֿפָארטעגנָא
 ןגיובעג ,ריט רעד ייב ינק יד ףיוא ךיז ןֿפרָאװעג --- ,עקיבױלג רַאֿפ גָאט ןצנַאג ַא
 יװ רעמ טשינ לָאמ לייט ,טעבעג ענעמונעגנָא סָאד טגָאזעג לָאמ לייט ,ּפָאק םעד
 עביל יד ןוא המיא יד ךיז ןיא טּפַאזעגנייא ןוא סקיֿפיצורק םוצ ףױרַא טקוקעג
 ,קיטשרוד ריא ןיא ,רוגיֿפ רעקידנדייל רעד ןוֿפ ןסָאלֿפעג ןבָאה סָאװ ,דסח םעד ןוא
 ,ןגניווריוא טימ טַאהעג-הנותח טָאה יז טניז ,רעבָא טָאה יז .ןײרַא ץרַאה קיכַאװ
 יז לייוו ,ךיז יז טָאה טקילײטַאב טשינ ןוא --- ,עסעמ ַא ןיא טקילײטַאב טשינ ךיז
 טעװ יז רעדייא עיטסָאה רעקיליײה רעד ןיא לײטנָא ןייק ןעמענ טנָאקעג טשינ טָאה
 רעד וצ ןעגנַאגעג טשינ זיא יז ןוא .דניז עריא ןיא ןייז-חדוותמ רעירֿפ טשינ ךיז
 ,חלג ןרַאֿפ ןייז וצ הדומ ךיז טַאהעג-ארומ טָאה יז לייוו ,רַאֿפרעד טושּפ עיסעֿפנָאק
 סָאװ ,ליואוו טסייוו יז --- .ןריובעג ןייז ייב דניק ריא טֿפױטעג טשינ טָאה יז זַא
 ,ןוט טשינ סע יז ןָאק ךָאד ןוא ,דניק ריא רַאֿפ ךיז ףיוא טמענ יז דניז ַא רַאֿפ
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 ֹצ

 עטלצרָאװרַאֿפ עיגָאלָאטימ רעשיטיײצרַאֿפ ןיא ,עטלַא וצ ןרעהעג סָאװ ,ןשטנעמ

 וצ טשרוד ןקיטלעוװרעביא ןַא ןוֿפ טשרעהַאב טייצ-וצ-טייצ ןוֿפ ןרעוו ,תונומא
 ףיורעד טקוקעג טשינ ,הנומא רעייז ןוֿפ עיגָאלָאטימ רעד טימ ךיז ןטֿפעהַאב

 יו ,הביבס רעזעיגילער רעקילָאמַא רעייז ןוֿפ טדײשעגּפָא ןענייז ייז טייוו יו
 יז עכלעוו רעטנוא ,ןתושר יד ןוא ערעֿפסָאמטַא יד ןייז טשינ ןלָאז סע דמערֿפ
 רעייז ןוֿפ לייט ַא זיא ,טולב רעייז ןיא טּפַאזעגנייא זיא טשרוד רעד .ךיז ןעניֿפעג
 וצ גנולעטש ןייז ןוֿפ ןעזעגּפָא ,דיי ַא יו טקנוּפ .רוטַאנ רעשיזיֿפ ןוא רעקיטסייג
 רע ןוא טייקיאורמוא ןַא ןוֿפ ןלַאֿפַאב רע טרעוװ ,רוּפּכ -םוי טמוק סע ןעוו ,ןביולג
 ןיא טניר סָאװ ,תובא ענייז ןוֿפ טולב-רעריטרַאמ סָאד יו --- ,טשרוד ַא טליֿפרעד

 ךרוד טָאג ןייז טימ ךיז ןטֿפעהַאב וצ -- ,םיא ןוֿפ טנָאמעג סע טלָאװ ,ןרעדָא ענייז
 ;םעטָא ןטצעל םייב ןּפיל ענייז ףיוא ןייז טעו סָאװ ,ףור םעד ךיוה ןֿפורסױא
 -ּפָא ,קילָאטַאק רעטלצרָאװרַאֿפ ,רענעריובעג רעד טָאה ױזַא -- 7! לארשי ,עמש;
 ךיז ןקינײארַאֿפ וצ טשרוד ןשיזיֿפ ַא טעמּכ ,ןביולג םוצ גנולעטש ןייז ןוֿפ ןעזעג
 ךיז טָאה ירעמ לָאמ ליֿפיװ ,עסעמ רעד ןוֿפ טנעמַארקַאס םעד ךרוד טָאג ןייז טימ
 טזומעג יז טָאה ,ךָאװ רעד ןטימ ןיא רעדָא גָאטנוז ךריק ַא ןיא ןענוֿפעג טשינ
 טָאה יז .עסעמ עקיליײה יד ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא סע רעדייא ךריק יד ןזָאלרַאֿפ

 ןשילױטַאק ןטסכעה םעד ןיא ןקילײטַאב ךיז טנָאקעג ןבָאה סָאװ ,יד ןעוועג-אנקמ
 ןייז טימ גנוטֿפעהַאב רעטקעריד ןיא טמוק רעקיביולג רעד ואוו ,לַאינָאמערעצ
 טנָאקעג טשינ רעבָא טָאה יז ,עירעטסימ רעד ךָאנ טקנעבעג ,טָאה יז .רעֿפעשַאב
 עריא ןוא חלג ןרַאֿפ ןעוועג הדוותמ טשינ ךיז טָאה יז לייוו ,ריא ןיא ןעמענ לײטנָא
 ןעמענ רַאֿפ גנידַאברָאֿפ ַא זיא סָאד סָאװ ,ןרָאװעג ןבעגרַאֿפ טשינ ריא ןענייז דניז

 , ,טייקילייה רעטסכעה רעד ןוֿפ עירעטסימ רעד ןיא לײטנָא

 -- ךריק .רעד ןיא ןייג רעטֿפָא ןביוהעגנָא יז טָאה ןֿפַאלשרַאֿפ סדניק ריא ךָאנ
 / -ןוא:טכַא רעד ףיוא ןרָאי-רעדניק עריא ןוֿפ רעדָא טֿפַאשתונכש רעד ןוֿפ טשינ
 ךיז טָאה סע ךריק רעכלעוו ןיא ןעגנַאגעגנײרַא זיא יז רָאנ ,סַאג רעטסקיצרעֿפ
 -קירטעּפ-טניעס רעסיורג רעד ןיא ןענוֿפעג ךיז יז טָאה לָאמ ןייא ,טכַאמעג ריא
 יז טָאה ,ריט רעד ןוֿפ טנעָאנ ,טנַאװ רעד ייב .וינעווע רעטֿפניֿפ רעד ףיוא ךריק
 טרָאד ןענייז סָאװ ,ךעלדיײב-עיסעֿפנָאק יד רַאֿפ ןעייר ןיא ןייטש ןשטנעמ ןעזעג
 םענעעזעג-טשינ םעד ןוֿפ טנַאה רעד ןוֿפ ןעמוקַאב וצ ידּכ ,ןעוועג טלעטשעגֿפױא
 יז זַא ,רעדניק ענעריובעג-יינ יװ ןייר ןכַאמ ייז לָאז סָאװ ,הליחמו החילס יד חלג
 ,טייקילייה רעייז טימ ךיז ןטֿפעהַאב וצ ןייז-יואר ןלָאז

 ,ןשטנעמ רעקיצניװ ןעוועג ןענייז סע ואוו ,לדייב ןייא טקרעמַאב טָאה ירעמ
 ,טלעטשעגקעוַא טרָאד ךיז טָאה יז .לענש טקורעג ךיז טָאה ייר יד

 -ץרַאה ַא ןעמוקַאב יז טָאה ,ריא וצ טנעָאנ רָאג ןיוש ןטלַאהעג טָאה סע זַא
 הבשחמ ַא --- ,ייר רעד ןיא טרָא ריא ןזָאלרַאֿפ וצ טַאהעג העדב טָאה יז .שינעּפַאלק/

 "נַא ןַא וצ ןייגרעביא ןוא ןקורּפָא ךיז לָאז יז זַא ,ּפָאק ןיא ןֿפָאלעגכרודַא ריא זיא
 ,טייטש יז ואוו ,ייר יד זַא ,טגָאזעג ךיז יז טָאה דלַאב רָאנ .ייר רערעגנעל ַא ,רערעד
 ,ליקמ ַא רע זיא רשֿפא --- ,רוציקב סע טכַאמ חלג רעד תמחמ ,ערעסעב ַא זיא
 רעמ ןבָאה ןוא ןײטשרַאֿפ רעכיג יז טעװ סָאװ ,שטנעמ רעקיטומטוג רעטלַא ןַא
 "ילעב יד טלַאה רע : רעגנערטש ַא ,קיטנָאק ,זיא רערעדנַא רעד : ריא טימ ןעזנייא
 ,קנַאדעג ןיא רעביא ױזַא טגעוו יז יו ,לרעטצנעֿפ-עיסעֿפנָאק םייב גנַאל הבושּת
 ,ייר ריא וצ ןעמוקעגנָא סע זיא ,ןוט וצ סָאװ

 עקירעהעג יד טגָאזעגּפָא לענש טָאה לדייב םעד ןיא חלג רעד יו םעד ךָאנ
 ,רעיוא ןצנַאג ןיא ןרָאװעג רע זיא ,הליֿפּת
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 -- ,רָאי ריֿפ רעכעה טנעמַארקַאס ןיא טקילײטַאב טשינ ךיז בָאה ךיא -- =
 ,ןּפיל עקידרעטיצ טימ טגָאזעג ירעמ טָאה

 עשיטַאּפמיס רעבָא ,עשיגרענע ,עגנוי ַא טגערֿפעג טָאה -- ? סָאװ רַאֿפ --
 ,לרעטצנעֿפ םעד ךרוד עמיטש עקיליֿפטימ

 ,טייצ עצנַאג יד ןעוועג-הדוותמ טשינ ךיז בָאה ךיא לייוו ---
 ? הביס יד זיא סָאװ ---
 .עלייוו ַא ןגיוושעג טָאה ירעמ
 סָאװ ,דניז ןייק ָאטשינ זיא סע .דניק ןיימ ,טָאג וצ ץרַאה ןייד ףיוא-ןֿפע ---

 טימ םיא וצ ךיז ןרעקַאב סָאװ ,עקידניז יד לחומ טשינ זיא תונמחר ןייז ןיא טָאג
 | .הענכה ןוא ץרַאה קיבולג ַא

 ,ןקיבױלג-דמערֿפ ַא טימ טַאהעג-הנותח בָאה ךיא --
 ? ךריק רעד ןוֿפ גנומיטשנייא רעד טימ --
 | 1 68 ,ןייב ---

 וטסיב ךריק רעד ןוֿפ ןגיוא יד ןיא .טַאהעג-הנותח טשינ וטסָאה ,ױזַא ביוא ---
 סע טסנָאק וד רָאנ ,דניז ןיא ןַאמ ַא טימ טבעל סָאװ ,ױרֿפ עטַארײהרַאֿפמוא ןַא
 ? טכורֿפ ןגָארטעג ןבעלנעמַאזוצ עקידניז סָאד טָאה .דניק ןיימ ,ןטכיררַאֿפ

 ,רָאי יירד ןוֿפ דניק ַא בָאה ךיא --
 ?סע טרעהעג ךריק רעסָאװ וצ ? דניק ןייד זיא סָאו --
 ,טֿפױטעג טשינ םיא בָאה ךיא --
 טרעהעג רָאנ טָאה ירעמ ,ליטש ןרָאװעג זיא לדייב ןטלעטשרַאֿפ םעד ןיא

 ,טייצ טונימ ַא טרעיודעג טָאה סע .ןקנַארק-ַאמטסַא ןַא ןוֿפ יו ןעמעטָא רעווש ַא
 טָאה םיטש יד ןענַאװ זיב ,טייקיבייא עצנַאג ַא טכַאדעגסיוא ןירעמ ךיז טָאה סָאװ
 טָאה ןוא ,שינָאטירַאב ,גנערטש ןעוועג יז זיא לָאמ סָאד רָאנ .טרעהרעד רעדיוו ךיז
 ןדעי ןָא ,ילּכ רענעלַאטעמ ַא ןוֿפ ןעמוקעגסורַא ןעוועג טלָאװ יז יװ ןעגנולקעג
 ןיוש זיא טֿפוש ַא -- ,ןיד-אלמ ןרָאװעג זיא םיטש יד .עיטַאּפמיס ןוא לײטנָא
 .ריא רעביא ןסעזעג

 ? טֿפױטעג טשינ דניק ןייד וטסָאה סָאװ רַאֿפ ןוא ---
 עשידיי עמורֿפ ןוֿפ טמַאטש ,שידיי זיא ןַאמ ןיימ .ןעוועג ױזַא זיא סע --

 ךיוא ,ןֿפױט טשינ דניק רעזדנוא ןלעװ רימ זַא ,טכַאמעגּפָא רימ ןבָאה .ןרעטלע
 -סיוא טעװ רע ןעוו ,ןיילַא םיא וצ ןזָאלרעביא סע ןלעװ רימ רָאנ ,ןשידיי טשינ
 ,ןסקַאוװ

 --- .שיטסַאקרַאס טגָאזעג םיטש יד טָאה -- ...ןסקַאװסױא טעװ רע ןעוו --
 ןעוו ,רעטלע םעד וצ ןסקַאװסיוא טעװ רע זַא ,טייקרעכיז יד וטסָאה ןענַאװ ןוֿפ
 ,טעו רע ןעוו ,ןעשעג םיא טימ טעװ סָאװ ןוא ? ןעמיטשַאב ןיילַא ןענָאק טעװ רע
 ןוֿפ טעוװ סָאװ ?וטסָאה עיטנַארַאג ַא רַאֿפ סָאװ 1 ןסקַאװסיױא טשינ ,טיהַאב טָאג

 ? ןרעוו לָאמסנעד םיא |
 עטלַאק ַא ,רעדילג סירעמ טּפַאכעגמורַא ןבָאה שינעלסיירט ַא ןוא רעטיצ ַא

 טרָאװ ןייק טנָאקעג טשינ ,טלמַאטשעג טָאה יז .בייל ריא ןסָאגַאב טָאה טסגנַא
 טימ טָאה דניק ריא ןעוו ,ןלַאֿפַאב יז זיא סָאװ ,קערש יד .ךיז ןוֿפ ןעגנערבסורַא
 זיא ,ךיז טקע סע זַא ,טניימעג טָאה יז ןוא רוטַארעּפמעט עכיוה ןעמוקַאב לָאמ ַא
 ,ןלַאֿפַאב רעדיוו טציא ריא

 ןכרוד ריא וצ סיוא טרענוד סָאװ ,עמיטש ענעלַאטעמ יד זַא ,טניימעג טָאה יז
 ,טֿפנוקוצ סדניק ריא רעביא ,ןבעל סדניק ריא רעביא טכַאמ יד טלַאה ,לדעטצנעֿפ
 -גורָא ןצנַאג ןיא יז זיא המיא רעד ךרוד .ריא רַאֿפ ןעמוקַאב ארומ טָאה יז ןוא
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 טלטייקעגוצ יוװ ןרָאװעג זיא יז .עמיטש רעד ןוֿפ טכַאמ רעד רעטנוא ןעמוקעגרעט
 | .ךיז ןריר וצ טַאהעג-ארומ טָאה יז ,לרעטצנעֿפ םוצ

 .טגערֿפעג עמיטש יד טָאה --- ? טשינ רימ וטסרעֿפטנע סָאװ רַאֿפ ---
 יז טָאה -- ,ךריק רעד ןיא ,רעהַא ןעמוקעג ךָאד ךיא ןיב םעד ךָאנ --

 | | ,טלמַאטשעג

 ! דניק ןייד ןוא ? ןעװעטַאר וצ ןיילַא ךיז ,ןעמוקעג וטסיב סָאװ ךָאנ ---
 ,טונימ ַא טגיילעגרעביא ךיז טָאה ירעמ
 .רעטָאֿפ ןייז וצ ךיוא טרעהעג רע ,ןיילַא תושר ןיימ ןיא טשינ זיא דניק ןיימ ---
 ׂו | ?ןביולג ַא טָאה רעטָאֿפ ןייז ןוא ---
 ,דיי ַא זיא רע ---
 ? טריציטקַארּפ ---
 .ןביולג ןייז וצ .ךיז טנעקַאב רע רעבָא .לָאמ ַא יו ---
 ?וד ןוא ---
 ,טרעדנואוורַאֿפ ירעמ טגערֿפ --- ? ךיא סָאװ ---
 ? ןביולג ןייד וצ ךיז טסנעקַאב וד ---
 םעד ןגעוו ךָאד ןיב ךיא ?ןוטעג ָאד ךיא טלָאװ סָאװ טשינַא ,סיוועג ---

 .ןעמוקעג
 -נָא רעדיוו חלג רעד טָאה -- ...ןביולג ןייד וצ .ךיז טסנעקַאב וד ,ױזַא ---

 רעד וצ ןעװעטַאר ךיז ןעמוקעג טסיב וד -- .ןָאט ןשיטסַאקרַאס ןייז ןגָאלשעג
 םעד ןיא טנעה יד טימ ךיז טסרעמַאלק וד .טיונ ןייד ןוֿפ העש ןיא ךריק-רעטומ

 ןיא -- םיא וצ ץרַאה רעווש ןייד טסגנערב וד ןוא םיא ןיא טסביולג וד ,רעטער

 .ןרערט ןיא ןוא דחּפ
 .ןרערט ןיא טגָאזעג ירעמ טָאה -- ,ָאי ,ָאי ,ָאי ---
 ,ןביולגמוא ןוֿפ ןיירַא דלַאװ ןצרַאװש ןיא ןֿפרָאװעג וטסָאה דניק ןייד רָאנ ---

 ,ךריק רעד ןוֿפ ןסיורד ןיא ,טנַאװ טייז רענעי ףיוא טזָאלעגרעביא וטסָאה םיא

 ,טכַאנ רעד ןיא ,לווייט ןוֿפ הלשממ יד טשרעה סע ואוו ,טכַאנ רעלעקנוט רעד ןיא

 ,דניק ןייד טזָאלעג וטסָאה לווייט ןוֿפ תוער-תויח יד וצ ,דלַאװ ןצרַאװש ןיא

 רעטגנוא ןעמונעגרעטנורַא ןוא טצישעג ןוא טעװעטַארעג טסיב ןיילַא וד תעשב

 ? ךריק רעטומ רעד ןוֿפ לגילֿפ עמערַאװ יד
 ןֿפױט וצ טשינ ןַאמ ןיימ טימ ךַאמּפָא ןַא בָאה ךיא זַא ,ןוט ךיא לָאז סָאװ ---

 םיא סע בָאה ךיא ןעוו ,דניק סָאד ןשידיי טלָאװעג טשינ טָאה רע ? דניק סָאד
 ןכערבעצ לָאז סָאװ ,ףַאז ןייק ןוט טלָאװעג טשינ טָאה רע לייוו ,טגײלעגרָאֿפ ןיילַא

 טשינ רימ סע טעװ רע ? ץרַאה ןייז ןכערבעצ ךיא ןָאק ױזַא יו זיא --- ,ץרַאה ןיימ

 .ןבעל עצנַאג סָאד ןבעגרַאֿפ

 רעדיוו עמיטש יד טציא טָאה --- ? ןעוועג סָאד זיא ךַאמּפָא ןַא רַאֿפ סָאװ ---

 הבושּת-ילעב ערעדנַא יד זַא ױזַא ,סױרַא לרעטצנעֿפ םעד ןוֿפ טרענודעג לָאמ ַא

 זיא --- .יודיוו-לעב םעד ןרעטש וצ טשינ ידּכ ,טקורעגּפָא ךיז ןבָאה ייר רעד ןיא

 וד עכלעוו רעביא ,המשנ ןייד ,ןבעל ןייד עגונ זיא סָאװ ,ךַאמּפָא ןַא ןעוועג סע

 ןייד .המשנ סדניק ןייד עגונב ךַאמּפָא ןַא טכַאמעג טסָאה וד ,ןיינ ? תושר ַא טסָאה

 ?ףיורעד טכער סָאד ןבעגעג ריד טָאה רעוװ !עושי ןיא גנוטער ןייז ,ןבעל סדניק

 ;תושר ןייד ןיא זיא סע ,טסליוו וד סָאװ ,ןוט וטסנָאק ןבעל םענעגייא ןייד טימ

 רַאֿפ דניק ןייד ןוֿפ המשנ יד ןענוּכשמרַאֿפ וצ טשינ טכער ןייק רעבָא טסָאה וד

 : טסיב וד שיטסיאָאגע יו ,עז .טייקיאור ןייד רַאֿפ ,תיב-םולש ןייד רַאֿפ ,קילג ןייד

 טסטלַאה וד --- ,קילג ןייד רַאֿפ ןָאק ןיא טלעטשעגנייא טשינ וטסָאה ןביולג ןייד

202 



| 

 וד ידּכ ,ךיז ןייז-הדוותמ רימ וצ רעהַא ןעמוקעג וטסיב טציא ןוא ,םיא ןיא ךיזי
 המשנ רעשיליױטַאק ַא ןוֿפ טייקנביוהרעד עטסכעה יד ןכיירגרעד רעדיוו טסלָאז
 ,גנוטער ןייז ,דניק ןייד ןוֿפ רעבָא קילג סָאד ;רעֿפעש ריא טימ ךיז ןטֿפעהַאב וצ
 ןגייא ןייד ןוֿפ לָאשגָאװ א ףיוא טגיילעג וטסָאה טֿפנוקוצ ןייז ,לײטנָא ןשלמיה ןייז
 -עג-טשינ ןברַאטש טעוװ ,טיהַאב טָאג ,דניק ןייד ןעוו ,ןוט וטסעװ סָאװ ,קילג
 טסעוו ,תיב-םולש ןייד ןטלַאהנָא רעטייוו ןענָאק טסעוװ וד זַא ,וטסניימ ? טֿפױט
 ןוֿפ טנעה יד ןיא לרוג סדניק ןייד טעװ ?ןבעל ןייד ןבעל קיאור ןענָאק רעטייוו
 ףָאלש םעד ריד ןוֿפ ןביור טשינ ןוא גָאטיײב ןקיאורמואַאב טשינ ךיד לווייט
 ? טכַאנייב

 ןעמוקעג ךיא ןיב םעד בילוצ ,ךיא רעטיצ םעד רַאֿפ ,ָאי --
 ,ךױיק ןיא ןעמוקעג וטסיב ןעװעטַאר וצ ןילַא ךיז טשינ .גָאז ױזַא !ַא --

 !ץוש רעטנוא ןעגנערב וצ דניק ןייד ,ןעװעטַאר וצ דניק ןייד רָאנ
 רעטנוא ןֿפרָאװעגרעדינַא ןוא טקירדעצ ןיוש ,ןבעגעגוצ ירעמ טָאה -- ,ָאי --

 ןיוש זיא יז ;ןעזעג טשינ טָאה יז סָאװ ,טייקכעלנעזרעּפ רעד ןוֿפ טכַאמ רעד
 רָאנ ,ןעזעג טשינ טָאה יז סָאװ ,ןגיוא ךרוד טשינ טריזיטָאנּפיה ןצנַאג ןיא ןעוועג
 --- ריא ןיא ןרָאװעג טמיילעג זיא ןליוו ריא .טרעהעג טָאה יז סָאװ ,עמיטש ַא ךרוד
 קינעטרעטנוא זיא ,טַאהעג טָאה יז סָאװ ,קנַאדעג רעקידנעטשבלעז רעדעי ןוא
 רעביא טרעמַאהעג טָאה עמיטש ענעלַאטעמ יד סָאװ ,ּפעלק יד רעטנוא ןרָאװעג
 ,ןסיוועג ריא

 ,תונשקע רעדעי ןָא טגערֿפעג ןיוש יז טָאה --- ? רעטָאֿפ ,ןוט ךיא לָאז סָאװ ---
 .ךריק רעד רעטנוא טייטש סָאװ ,רעקיבױלג רעדעי יו

 עמיטש יד טָאה --- ,דניק ןיימ ,טנעה ערעזדנוא ןיא טשינ זיא ןבעל רעזדנוא --
 עקיליֿפטימ עבלעז יד ןרָאװעג לָאמ ַא רעדיוו טציא זיא יז .טרעהעג רעדיוװ ךיז
 ךיז טָאה יז ןעוו ,בײהנָא ןוֿפ טרעהעג טָאה ירעמ סָאװ ,עמיטש עקידיילטימ ןוא
 טונימ עקידנעמוקנָא יד סָאװ ,טשינ ןסייוו רימ -- .לרעטצנעֿפ םוצ טרעטנעענרעד
 ,דניק ןיימ ,טשינ טרַאװ ,םעד ךרוד .טנעה סטָאג ןיא ןענייז רימ ,ןעגנערב טעוװ
 לע ךיא .דניק סָאד רימ גנערב ןוא םייהַא ייג ,וליֿפַא טשינ גָאט ןייק ,ךָאװ ןייק
 ַא ןטלַאה לעװ ךיא .טייז רעקניל רעד ןוֿפ גנַאגנײרַא םייב ריד ףיוא ןטרַאװ
 .ןענעקרעד ךיד לעװ ךיא ןוא ,ןענעקרעד ךימ טסעוו וד ,טנַאה רעד ןיא ךוב-טעבעג

 יו ןטעבעג ןיוש ךיז ירעמ טָאה -- ,טנייה טשינ ,רעטָאֿפ ,טנייה טשינ --
 | ,דניק ןיילק ַא

 ? טשינ סָאװ רַאֿפ ---
 ,םייהַא דלַאב טמוק ןַאמ ןיימ ,ןזייווַאב טשינ טנייה סָאד ןָאק ךיא --
 ?ןעד ןעוו --
 ,ןגרָאמ ---
 ? ןגרָאמ ןעוו ---
 .ןריצַאּפש סױרַא דניק ןיימ םענ ךיא ןעוו ,ירֿפ רעד ןיא רעגיײזַא ףלע ,ןגרָאמ ---
 גנַאגנײרַא םעד ייב .ירֿפ רעד ןיא ףלע ,ןגרָאמ ריד ףיוא ןטרַאװ לעוו ךיא ---

 ,טייז רעקניל רעד ףיוא

 טכערמוא ןַא טיײגַאב יז זַא ,טסואוועג טָאה יז ,טֿפמעקעג רעמ טשינ טָאה יז
 ןשיווצ טנורגּפָא ןקיביײא ןַא ןבָארג טעװ סָאװ ,סנױזַא סעּפע טוט ,ןגניווריוא ןגעק
 זיא יז .ןוט טזומעג סע טָאה יז ,ןֿפלעה רעמ טנָאקעג טשינ רעבָא ךיז טָאה יז ,ייז
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 טָאה סָאװ ,עמיטש רעד ןוֿפ חוּכ ןשירעשרעה םעד רעטנוא ןעוועג ןצנַאג ןיא
 ,זומ ןעמ סָאװ ,סָאד ןוט ןסייהעג ריא

 "סיוא ןטסעב ןייז ןיא ןוטעגנָא ,ןשַאװעג דניק סָאד ןיילַא יז טָאה סנגרָאמוצ
 ןיא דניק םעד טימ טרָאֿפ יז זַא ,סריונ רעד טגָאזעג ןוא ,ןסייוו ןיא ,רעייטש
 ,עלעטנַאמ יינ ַא ןֿפױק םיא טֿפעשעג-רעדיילק ַא

 טענ רעניילק רעד .טָאה ,ךריק רעד רַאֿפ דניק ןטימ ןרָאֿפרעד זיא יז ןעוו
 ; ןֿפורעגנָא ךיז

 ? ךעלעטנַאמ עיינ ,עמַאמ ,ָאד ---

 וד רָאנ ןעז טסעוװ וד ,דניק ןיימ ,עלעטנַאמ יינ ַא ןעמ טמוקַאב ָאד ,ָאי ---
 .ןעוועג טסיב וד ואוו ,טשינ םענייק ,טענ ,טסרעה ,ןגָאז טשינ םענייק טסלָאז
 ...טשינ םענייק ,ַאּפַאּפ טשינ ,סריונ רעד טשינ ? ךימ טסרעה

 . ?סָאװ רַאֿפ ---
 ?וצ רימ טסגָאז ,ױזַא ליוו עמַאמ לייוו ---
 , .ָאי ---

 רענעסקַאװעג-קירעדינ ַא ןעמוקעגנגעקטנַא ריא זיא ,ּפערט יד ףױרַא זיא יז ןעוו
 ןוא ,זָאנ עגנַאל ַא טקוקעגסױרַא טָאה םינּפ ןוֿפ .רעגנוי ַא רָאג ךָאנ ,רעניד ַא ,ןַאמ
 ןֿפורעגנָא ךיז טָאה רע .ריא ףיוא טצילבעג ןבָאה ןגיוא עקיאורמוא עסיורג רָאּפ ַא

 :עמיטש רעטסקידתומיעגב ,רעטסליטש רעד טימ ,לכיימש ןקידנטעברַאֿפ ַא טימ -
 ? ודדוי-וד-וַאה ---
 רעּפרעק רעניד ןוא רעקירעדינ ַאזַא : טרעדנואוורַאֿפ טקוקעגנָא םיא טָאה ירעמ

 ,טכַארטעג ךיז יז טָאה --- ,עמיטש ַאזַא ןגָאמרױַאֿפ לָאז
 רע ןוא --- .ןענַאד ךרוד טמוק .ןעמוקעג טנעז ריא סָאװ ,ךעלקילג ןיב ךיא --

 ןיוש טלָאװ דניק סָאד ךיילג ,טנַאה רעד ייב ןטענ םעניילק םעד ןעמונעג טָאה
 ,געו םעדי טריֿפעגנָא טירט עקנילֿפ עשיגרענע טימ ןוא ,םיא וצ טרעהעג

 טייג סָאװ ,וק ַא יוװ ,ייז ךָאנ ןעגנַאגעג זיא ,ּפָאק םענעגיובעג ַא טימ .ירעמ
 ...ריא רַאֿפ טריֿפ ןעמ סָאװ ,בלַאק ןכָאנ
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 טָאה סָאװ ,טולב ןטימ טּפַאזעגכרודַא ךיז ןבָאה ךיײרקנַארֿפ ןוֿפ רעדלעֿפ יד

 ךָאנ ןענייז זירַאּפ ןוֿפ ןוא ,עריא רעדניק עטסעב יד ןוֿפ ןיײגּפָא ןייא ןיא ןטלַאהעג

 רעד ןוֿפ ןעמַאד עטנַאגעלע יד רַאֿפ סעיצַאערק-עדָאמ יד ןעמוקעגסױרַא ץלַא -

 ןוא -- ךײרקנַארֿפ רַאֿפ ןליוק ןוא ןסקיב טעברַאעגסיױוא טָאה קרָאי-וינ .טלעוו
 ןוא ןרעקיל ,ןעמוֿפרעּפ ,קיטעמסָאק טימ טלָאצַאב רַאֿפרעד טָאה ךיײרקנַארֿפ
 ליטס רעליַאסרעװ ןיא לָאז ןטליגַאב-זנָארב ןוא ןטריקַאל-סייוו םעד ןיא .סעדָאמ
 -ַאּפ עטמירַאב יד טָאה לעטָאה ַאירָאטסַא -ףרָאדלַאװ ןוויטַאװרעסנָאק םעד ןוֿפ

 ,"?סעיצַאערק; עטצעל יד ןוֿפ גנולעטשסיוא ןַא ןבעגעג ןערבנַאש עמריֿפ רעזיר
 רעקרָאי-וינ רעד רַאֿפ זירַאּפ ןיא זיוה:-טּפיױה םעד ןוֿפ ןעמוקעגנָא ןענייז סָאװ
 ,טלעוו רעטנַאגעלע

 ןטרעּפסקע ,רענעכייצ ,סרעֿפױקנײא טימ טצעזַאב לוֿפ ןעוועג זיא לַאז רעד
 ,דנַאל ןוֿפ טעטש עסיורג יד ךיוא --- ,קרָאי-וינ ןוֿפ ןעמָארק-לַאסרעוװינוא יד ןוֿפ
 ףיוא סרעֿפױקנײא ערעייז טקישעג ןבָאה ,עיֿפלעדַאליֿפ ,דנַאלוװילק ,ָאגַאקיש יו
 -עטניארַאֿפ ןענייז סָאװ ,ןעמַאד יד ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ץוחַא -- ,גנולעטשסיוא רעד

 גנולעטשסיוא יד זיא טייצ רעד ןוֿפ טסייג םעד ןיא .עדָאמ רעד ןיא טריסער
 -זַאשזד עטמירַאב ַא .יטרַאּפ-לײטקַאק קָאלק-יָא-װייֿפ ַא טימ ןרָאװעג טריניבמָאק
 ןטכידעג ןיא ךעלרָאּפ יד תעב ,"סרעגַאלש, עטצעל יד טליּפשעג טָאה עילעּפַאק
 -ָאגנַאט טריֿפעגסיױא ןבָאה ,עמרָאֿפטַאלּפ רעגנע רעד ףיוא טליונקעגנייא ,גנערדעג
 ,קרָאי-וינ ןיא עדָאמ רעד ןיא ןעוועג לָאמסנעד ןענייז סָאװ ,ץנעט-?טָארט; ןוא
 ,ןבעגעג ןסיוו וצ ןכייצ-קיזומ ַא ךרוד טענרַאלק ַא טָאה טנעמָאמ ןסיוועג ַא ןיא
 רעטסיימ-עינַאמערעצ רעשיזױצנַארֿפ רעטנַאגעלע רעד ןוא ,הקסֿפה ַא טמוק סע זַא
 -ץדָאמ עטצעל יד ןוֿפ גנולעטשסיוא יד זַא ,שיזױצנַארֿפ ןיא טריסנָאנַא טָאה
 ןָא ךיז טביוה עמריֿפ רעשיזױצנַארֿפ רעד ןוֿפ סעיצַאערק

 ,זירַאּפ ןוֿפ ןעמוקעגסיױרַא לָאמסנעד זיא סָאװ ,גנודײלק-ןעױרֿפ ןיא עדָאמ יד
 עכלעוו ,"ריעלקעטנַאש, עמַארד רעטמירַאב סנַאטסָאר דנָאמדע ךָאנ ןעוועג זיא
 -ןעױרֿפ ןיא רָאנ טשינ ליטס םעד גלָאֿפרעד ןסיורג ריא טימ טסולֿפניײאַאב טָאה
 טָאה עמרָאֿפטַאלּפ רעד ןוֿפ .גנורירָאקעד-זיוה ןוא לבעמ ןיא ךיוא רָאנ ,גנודיילק
 ןייא לָאז ןטצעזַאב-טכידעג םעד ןיא טזָאלעגּפָארַא ךיז ּפערט עטיירב יד ןוֿפ
 ןעמ .ןרעדעֿפ ןיא לגייֿפ יו קידנרעטַאלֿפ ,רערעדנַא רעד ךָאנ לעדָאמ-ןעורֿפ
 טרעכעֿפעג ןבָאה סע .לעדָאמ ןייק ,רילָאק ןייק ,עיניל ןייק ןעזעג טשינ טָאה
 יו טקוקעגסױרַא ןבָאה ּפעק-ןעורֿפ ענייש-רעדנואוו ,לגילֿפ יו ןרעדעֿפ עגנַאל
 ,ןרעדעֿפ ןיא ךיז ןדָאבעג ןבָאה סיֿפ עטקָאטעג ךעלגנעל ,ךוּפ ןיא טעבעגסיוא
 ַא ןעוועג זיא גנולעטשסיוא יד .ןרעיוא ןוא ןגיוא טנֿפעעגֿפױא ןבָאה רעעזוצ יד
 ,עיצַאסנעס

= 
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 ןוֿפ טרעדינעגּפָארַא לגיײֿפ עטלגילֿפַאב-סייוו יד ןשיווצ ןוֿפ טָאה גנילצולּפ

 "ױמ ַא טימ קידנטערט ,טירט עזעיצַארג טימ עמַאד עגנוי א עמרָאֿפטַאלּפ רעד
 עלעדייא ןיא טליהעגנייא רעּפרעק רעטמערוֿפעג-שיסַאלק ריא ,םטיר ןשילַאקיז
 ןוֿפ טרעכעֿפעג ןבָאה רָאה ּפָאק ןצרַאװש ןטכידעג ריא ףיוא ,ןציּפש עצרַאװש
 -זידַארַאּפ ַא ןוֿפ לגילֿפ ייווצ ענעטינשעג ןציּפש סיוא יוװ ,עטַאקילעד ןטייז עדייב
 ריא ןוֿפ רילָאק ןכעלניורב ןֿפױא ןטָאש ןטַאקילעד ַא ןֿפרָאװעג ןבָאה סָאװ ,לגױֿפ
 ענעביוהרעד ריא ןוא זדלַאה רעסייוו רעצלָאטש רעכיוה ריא ךיוא זיא ױזַא ,םינּפ
 -עד עקידרעטיצ טימ טעבעגסיוא ןעוועג עטלָאקעד עקידרעמיש-סייוו עלעדייא
 עריא םורַא ךעלעגיײֿפ עקידרעטיצ יװ טרירביוװ ןבָאה סָאװ ,ןרעדעֿפ עטַאקיל
 רעביא ןסָאגעג ךיז ןבָאה ,ךייט ןלעקנוט ַא ןוֿפ ןלעוו יוװ ,ןציּפש ןוֿפ ןדלַאֿפ ,טסירב
 -רעמיש ןוֿפ שיורעג ַא טימ ךיז ןסָאלשעגּפָא ןוא רעּפרעק ןשיסַאלק ןעכיוה ריא

 .ןעוועג זיא לכענק עריא םורַא דנַאר רעד .ןרעדעֿפ עקידרעטיצ ןוא סנדייז ןקיד
 יד רָאנ טזָאלעגסױרַא ,ָאיַאג ןוֿפ דליב ַא ףיוא יוװ ,טָאה ןוא גנע ,עדָאמ רעד ךָאנ

 -סיוא ןַא יו שיטעטסעיַאמ ןטָארטעג טָאה יז .ךעלכיש עטקָאטעג עריא ןוֿפ ןציּטש |
 ,טלעוו רעדמערֿפ ַא ןוֿפ ןעמוקעג זיא סָאװ ,לגױֿפ רעשילרעט

 טַאהעג טָאה יז טניז .ירעמ ןוא גניווריוא ןעוועג ךיוא ןענייז טסעג יד ןשיווצ
 טעװ יז זַא ,טסואוועג טָאה יז .ןרָאװעג רעקיאור ירעמ זיא ,דניק סָאד טֿפױטעגּפָא
 ' סָאד .ןוטעגּפָא טָאה יז סָאװ ,סָאד ןַאמ ריא ןוֿפ דוסב ןטלַאה גנַאל ןענָאק שינ
 -נייא עקידלּפענ ענעכָאױבעגּפָא ענייז ןוֿפ ןלייצרעד ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה דניק
 ,טסואוועג טָאה ירעמ .עינָאמערעצ-ףיוט רעד ןוֿפ טַאהעג טָאה סע סָאװ ,ןקורד
 ,טכירעג ךיז טָאה יז ,ןלייצרעד גנידצלַא ןַאמ םעד ןזומ יז טעוװ ןגרָאמ-טנייה זַא
 ץלַא ןעוועג ריא זיא סע. .ןוֿפרעד סכעלקערש סעּפע ןעמוקסיורַא טעװ סע זַא
 ריא רַאֿפ טַאהעג טָאה יז סָאװ ,המיא רעד ןוֿפ ,םייונע יד ןוֿפ גנואיירֿפַאב יד .סנייא
 טימ ןעשעג טנָאקעג טציא טָאה סע .ןעוועג טרעוו ץלַא זיא ,גנוֿפױטּפָא סדניק
 .ןעוועג טיירג ץלַא ףיוא זיא יז .ןעשעג טשינ לָאז סע סָאװ ריא

 -קירוצ ךיוא יז טָאה טכיוועגכיילג ןוא טייקיאור ריא ןעניֿפעגקירוצ ריא טימ
 -ֿפיױא טָאה ,ןרָאװעג רעכעלײרֿפ זיא יז .ללכב ןבעל ןיא סערעטניא ריא ןענואוועג
 ליֿפ ױזַא ןטעזעג טשינ ןיוש זיא ,טנוזעג סדניק ריא רעביא ןרעטיצ טרעהעג
 עיצקודָארּפ רעד טימ ןריסערעטניא רעמ ךיז ןביוהעגנָא טָאה יז .םייה רעד ןיא
 ןעגנַאגעגטימ רעטֿפָא טציא זיא ןוא ,סעדָאמ עיינ יד טימ ,קירבַאֿפ סנַאמ ריא ןוֿפ
 -יָא-ןיײֿפ , ףיוא וליֿפַא ,רעטַאעט ןיא ,סעדָאמ ןוֿפ ןעגנולעטשסיוא ףיוא ןַאמ ןטימ
 | .ןבולק-טכַאנ ןיא ןוא *סקָאלק

 ןעזורעד יז טָאה עכלעוו ,ירעמ ןֿפורעגנָא ךיז טָאה -- ,לעשַאר טמוק ָאד ---
 .עטשרע יד

 .רעדנואוו טימ טגערֿפעג גניווריוא טָאה -- ?ואוו ---

 | ןָא טמוק סָאװ ,ןצרַאװש ןיא לדיימ סָאד ---

 רעד ןיא ןטלַאהעג טָאה יז ,לשיט רעייז וצ רעטנעענ ןעמוקעג זיא לעשַאר
 ואו ,לשיט םוצ ןעמוקעגוצ זיא יז ןעוו ,5 רעֿפיצ רעד טימ לטרַאק ַא טנַאה

 ןגיוא יד ןסירעגֿפױא לָאמ ַא טימ יז טָאה ,ןסעזעג ןענייז ירעמ ןוא גניווריוא
 -עגקירוצ דלַאב טָאה יז .עדנוקעס ןייא ףיוא רָאנ רעבָא ,גנורעדנואוורַאֿפ טימ
 ןַא ןגױצעגֿפױרַא ךיז טָאה םינּפ ריא ףיוא .גנוטלַאה עכעלריטַאנ ריא ןענואוו

 ּפָאק ןטימ לקָאש ןטכייל ַא טימ ןוא -- עלעכיימש ךעלטנײרֿפ-ןבירטעגרעביא
 ןעמונעגרעטנורַא טשינ קידתונשקע טָאה רעכלעוו ,ןגניווריוא טסירגַאב יז טָאה
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 גײנרַאֿפ ןטסנרע ןטקערָאק ַא טימ טרעֿפטנעעגּפָא ריא טָאה רע .ריא ןוֿפ ןגיוא יד
 ,טייז ַא ןיא טקוקעג ןוא ּפָאק םעד טיײרדעגקעװַא טָאה ירעמ ,ּפָאק ןטימ

 ךיז ןעוועג בשימ רעבָא ,ןײגוצקעװַא ףיוא יו טיירדעגסיוא ךיז טָאה לעשַאר
 ריא ןרירטסנַאמעד טלָאװעג טלָאװ יז יו קירוצ ףיוא יירד ַא ןבעגעג ךיז ןוא
 רעבָא ,עטושּפ ענייז ,רעּפרעק ריא רעביא סוגסיוא ןלעדייא ןייז ,דיילק-לעדָאמ
 רעכייוו רעד םורַא ןרעדעֿפ ןוֿפ ץײלֿפנָא ןלעדייא םעד ,ןציּפש ןוֿפ ןדלַאֿפ עכייר
 רעמונ םעד ןזיוועג טסעשז ןשיטעקָאק ַא טימ יז טָאה ךָאנרעד .עטלָאקעד רעסייוו
 .טעברַא ריא ןוט וצ רָאנ יוװ ןעוועג ןסיוא טשינרָאג טלָאװ יז יװ ,טנַאה ריא ןיא 5

 -ּפָא רעײרֿפ גניווריוא טָאה ,לשיט ןוֿפ טרעטייוורעד ךיז טָאה יז ןעוו טשרע
 ןיא ןטלַאהעג םיא טָאה סָאװ ,גנוגנערטשנָא רעד ןוֿפ ךיז טײרֿפַאב ןוא טמעטָאעג
 טָאה רע .לשיט רעייז רַאֿפ ןענוֿפעג ךיז טָאה יז סָאװ ,טייצ רעד ךרוד ןַאּפש
 :ןירעמ וצ טדנעוװעג ךיז

 רעייז זיא יז זַא ,ײטשרַאֿפ ךיא .סנַאמרעב יד טימ ןדנוברַאֿפ ךָאד זיא יז --
 ?ןערבנַאש ייב ָאד יז טוט סָאװ זיא ,ןירעֿפױקנײא-טּפױה

 טערט סנטצעל .לָאמ ךס ַא ןוטעג ןיוש סע טָאה יז .,רוגיֿפ ריא ןזייוו וצ --- |
 ,ןעגנולעטשסיוא עסיורג ףיוא לעדָאמ ַא יו סױרַא ןיילַא יז

 ,טגערֿפעג גניווריוא טָאה -- ? סע יז ףרַאדַאב סָאװ וצ --
 ,טוט יז סָאװ טסייוו יז .סע יז ףרַאדַאב םּתסה ןמ --
 : םורַא עלייוו ַא ןיא
 ,רעדניק עקירעביא יד טימ ןעשעג זיא סע סָאװ ,ןסיוו טלָאװעג טלָאװ ךיא ---

 .טגערֿפעג ירעמ טָאה --
 וד ,.,ייז ףיוא גנוטכַא טיג לקנָא רעד .ןטלַאהעגסױא טוג ןרעוו ייז ,ָא --

 ?ןדנוא ייב ןעמעננָא ךיז ןלעװ סריעלקעטנַאש יד זַא ,ירעמ ,טסנכער
 ןייק ןרעוװו טשינ לָאמ ןייק ןָאק סע .סעסירטקַא רַאֿפ טוג ,ליװעדָאװ ליֿפוצ --

 ,לקיטרַא-ןסָאמ
 .ןעוועג םיּכסמ גניווריוא טָאה --- ,ןרעוװ טשינ סע ןָאק לקיטרַאיןסַאמ ןייק ,ָאי --
 -רעדסיוא יד רַאֿפ לקיטרַא ןַא ןרעװ לָאז סע זַא ,טשינ ךיוא ןכער ךיא --

 ,ןענָאלַאס עטיירב : הביבס עשיאייּפָאריײא ןַא ןבָאה םעד רַאֿפ טסֿפרַאדַאב וד .עטלייוו
 עקיטנייה סָאד .טײהנעגנַאגרַאֿפ רעד ןוֿפ ךַאז ַא ץלַא זיא סָאד .ןעמַאנֿפױא עסיורג
 -רָאג רעמ זדנוא ןָאק עּפָאריײא ,דיילק ריא טשינ ,בייל ריא ןזײװַאב ליוו לדיימ
 ,טבעלַאב טדערעג ירעמ טָאה --- ,עּפָארײא ןבעג ןענָאק רימ .ןבעג טשינ

 | ,טכער טסָאה וד זַא ,ביולג ךיא ---
 ןוֿפ ןעמוקַאב ןבָאה ייז סָאװ ,קָאש רעד .לייו ַא ןסעזעג ךָאנ ןענייז יז

 ייז טניז ןעזעג טַאהעג טשינ יז ןבָאה יז -- ,ןעניישרעד ןקידגנילצולּפ סירעמ
 רעדייא ןוא ,ליֿפוצ ןעוועג זיא --- ,סַאג עטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא יד טזָאלרַאֿפ ןבָאה
 גניווריוא טָאה ,ןביױהעגנָא ךיז טָאה ךעלדיימ-לעדָאמ ןוֿפ עיצַארטסנָאמעד עיינ יד
 : ןֿפורעגנָא ךיז

 ,ןעז וצ ודנוא רַאֿפ ןַארַאֿפ רעמ סעּפע ָאד זיא סע זַא ,טשינ ביולג ךיא --
 !ירעמ םוק

 ירעמ טָאה --- ,ריא בילוצ ןֿפױלטנַא רימ זַא ,ןעניימ טשינ רָאנ לָאז יז --
 | ,טגָאזעג

 טימ קידנעייג ,טגָאזעג גניווריוא טָאה -- ?ןעניימ ױזַא יז לָאז סָאװרַאֿפ --
 .רָאטיײװעלע םוצ בייוו ןייז

 יז ןוֿפ רערעדעי ,םייהַא יסקַאט רעד ןיא געוו ןצנַאג םעד ןגיוושעג ןבָאה ייז
 ,ןעקנַאדעג ענעגייא יד ןיא ןוטרַאֿפ
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 -יא ,ןרָאװעג עילַאק זיא טנװָא רעד .ןֿפָאלש ןייג וצ ירֿפ ןעוועג ךָאנ זיא סע
 ירעמ ,רעמיצ-טסַאג רעייז ןיא טצעזעגקעווַא ךיז ייז ןבָאה ,ןטימ ןיא ןסירעגרעב
 ,ןשַאט ןביוהעגנָא ןוא ןטרָאק לשעט ַא ןעמונעגסױרַא טָאה

 -צולּפ ךיז ירעמ טָאה --- ,גניווריוא ,ךַאז עכעלקערש ַא ןוטעג בָאה ךיא --
 ,ןֿפורעגנָא גניל

 -טנווָא רעד ןיא קידנקוקניײרַא ,טגערֿפעג גניווריוא טָאה -- ? סע זיא סָאװ ---
 .לשיט ןֿפױא ןענוֿפעג טָאה רע סָאװ ,גנוטייצ

 ...רימ טימ ןיײירַא ךריק ןיא ןטענ ןעמונעג בָאה ךיא ---
 טלַאה רע ,ןעלּפַאלּפ סדניק םעד ןוֿפ .ןענַאטשרַאֿפ ױזַא סע בָאה ךיא ,ָאי --

 ןדייר טלָאװעג בָאה ךיא ,"שטריושט/, ןיא ןעוועג זיא רע זַא ,ןלייצרעד ןייא ןיא
 .סָאד ןוט וצ ןעועג טכער זיא סע זַא ,טשינ ביולג ךיא .םעד ןגעוו ריד טימ
 ,סע טסייוו וד .םעד ןגעק טולָאסבַא ןיב ךיא .ןעקנַאדעג סדניק םעד טסשימעצ וד

 ריואוועג ןוֿפרעד וטסעוו ייט-יוו-ייס .ןגָאז ךיילג רעסעב ריד סע לעװ ךיא --
 ידּכ ,ןײרַא ךריק ןיא ןטענ ןעמונעג בָאה ךיא .רעטעּפש רעדָא רעירֿפ --- ןרעוו
 -רענ ןבָאװ טנעה עריא רָאנ ,קיאור טרעֿפטנעעג ירעמ טָאה -- ,ןֿפױט וצ םיא
 .ןטרָאק יד קידָנשַאט טרעטיצעג זעוװ

 עקידלמַאטש טימ ןֿפורעגסיױא גניווריוא טָאה -- ?ןוטעג וטסָאה סָאװ --
 גנַאלש ַא יװ ,ןסעזעג זיא רע ואוו ,לוטשרעטָאֿפ םעד ןוֿפ ךיז קידנּפַאכֿפױא ,ןּפיל
 ,ןָאטעג סיב ַא םיא טלָאװ

 ךיא ואוו ,ךריק רעטילױטַאק רעד ןיא דניק ןיימ טכַארבעגניײרַא בָאה ךיא --
 -נָאק ןטרָאק יד קידנשימ ןוא קידנטלַאה ץלַא ךָאנ ,טגָאזעג יז טָאה -- ,רעהעג
 ,וויסלואוו

 -רַאֿפ זיא ןבעל ןוֿפ ןמיס רעדעי .טנַאװ יד יוװ ךיילב ןוָאװעג יא גניווריוא
 רעד ןיא -- רַאטש ןקוק ןביוהעגנָא ןבָאה ןגיוא ענייז ,םינּפ ןייז ןוֿפ ןדנואווש
 יו ,סקניל ףיוא לקָאש ַא ,טטכער ףיוא ןוטעג לקָאש ַא ךיז טָאה רע ,ןײרַא טֿפול
 ןצנַאג ןייז טימ ּפָארַא קניז ַא ןבעגעג טָאה רע .ןלַאֿפמוא םייב ןטלַאהעג טלָאװ רע
 טנעה יד טימ ךיז טלעטשרַאֿפ ,ןסעזעג זיא רע ואוו ,ןײרַא לוטש ןיא קירוצ חוּכ
 : ריא וצ יו רעמ ךיז וצ טדערעג ןוא םינּפ סָאד

 ?יױזַא יו ?ןוט טנָאקעג סע וטסָאה ױזַא יוו ---
 ןבָאה ןרערט ייווצ ןוא --- ,גניווריוא ,ןֿפלעה טנָאקעג טשינ ךיז בָאה ןיא --

 רעד ןוֿפ ןטרָאק יד טזָאלעגסױרַא טָאה יז .ןגיוא עריא ןוֿפ טצירּפשעגסױרַא
 ןגניווריוא קידנזָאלרעביא ,ןירַא רעמיצ ןיא ךיז וצ ןעגנַאגעגּפָא זיא ןוא טנַאה
 .רעמיצ:טסַאג ןיא ןיײלַא

 ןיא ןעמוקעגניירַא טשינ זיא רע .טכַאנ עצנַאג ַא םיא ףיוא טרַאװעג טָאה יז
 טָאה יז ןוא ,ןכוז םיא טעב ןוֿפ סיױרַא זיא יז ,ןֿפָאלש רעמיצ ןקידתוֿפּתושב רעייז
 -- ,ןֿפרָאװעגּפָארַא קָאר ןוא ךיש יד -- ,ץכעוטנָא ןייז ןיא ןגיל ןענוֿפעג םיא
 ןוא רעווש קידנֿפָאלש ,רעמיצ-טסַאג רעייז ןיא עּפַאנַאק רעד ףיוא קידנגיל
 -נָא טשינ ידּכ ,ןקעוו טלָאװעג טשינ םיא טָאה יז .סױרַא ףָאלש ןוֿפ קידנצכערק
 .ערדלָאק ַא טימ טכייל טקעדעגוצ םיא טָאה יז .,ײנסֿפױא ייועגירק יד ןביוהוצ
 ; סיױרַא ףָאלש ןוֿפ יו טגערֿפעג ןוא ןגיוא יד טנֿפעעגֿפױא בלַאה טָאה רע

 ? טשינ וטסֿפָאלש סָאװרַאֿפ ? וד ַא --
 .ןרירֿפ ָאד טסעוװ ,ןעמוקעגניירַא רעסעב טסלָאװ ---
 .ןגיוא יד טכַאמרַאֿפ קירוצ טָאה רע ןוא -- ,טוג ךיז ליֿפ ךיא --
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 ,רעמיצ-ףָאלש ריא ןוֿפ ןעמוקעגסױרַא זיא ירעמ ןעוו ,ירֿפ רעד ןיא סנגרָאמוצ
 ןיא רעמ ןעוועג טשינ זיא ןַאמ רעד -- ,ןֿפור דניק סָאד ןיוש טרעהעג יז טָאה
 . .םייה רעד

 -טסניד סָאד טָאה --- ,זיוה סָאד טזָאלרַאֿפ ירֿפ טָאה יקסווָאדיװַאד ר"מ --
 וצ ןֿפערט ןצימיא טימ ךיז ףרַאדַאב רע זַא ,טגָאזעג טָאה רע --- .טגָאזעג לדיימ
 | ,ןעמַאזוצ קיטשירֿפ ןסע

 !גָאטימ ןגעוו טגָאזעג סעּפע רע טָאה ---
 ,טגָאזעג טשינרָאג טָאה רע --
 ןעמוקמיײהַא רע טעװ יצ ,קֿפס ןיא ןעגנַאגעגמורַא ירעמ זיא גָאט ןצנַאג ַא

 וצ ןעמוקמייהַא רֶע טעװ :טכַאמעגּפָא ךיז ייב טָאה יז .טשינ רעדָא גָאטימ וצ
 ןייז טעװ סָאד זַא ,טסואוועג טוג ץנַאג טָאה יז ...ןייֿפ ןייז ץלַא טעוװ ,גָאטימ
 סדניק ןייז ןגעוו גנודלעמ עטשרע יד זַא ,גנולסײרטֿפױא עסיורג ַא םיא רַאֿפ
 טכירעג ךיז טָאה יז ןוא ,ּפָאק ןרעביא עקלעב ַא טימ יוװ םיא רַאֿפ ןייז טעוו דמש
 טָאה יז .רַאֿפרעד טײרבעגרָאֿפ ןעוועג זיא ןוא טייז ןייז ןוֿפ עיצקַאער ַא ףיוא
 טעוו ,רעבירַא טעוו עיצקַאער עטשרע יד יו םעדכָאנ זַא ,גנונעֿפָאה ַא טַאהעג רעבָא
 טעװ רע ,םעד ןגעק ןֿפמעק עקַאט טעװ רע -- ,ןעייקוצנייא סָאד ןבייהנָא רע
 ןוא ,ןעמוקמיײהַא רע טעװ יצ ,םעד ןיא רָאנ ָאד טייג ץלַא ,ןסייבנייא רעבָא סע
 ,עיצַאטנעמוגרַא ךרוד דניק ןֿפיױא טכער ריא ןֿפמעקוצסיוא טײרבעגרָאֿפ ךיז טָאה יז
 -רעביא טָאה יז סָאװ ,ןטונימ עכעלקערש יד ןײטשרַאֿפ וצ ןבעג םיא טעוװ יז
 רעכלעוו ןיא ,המיא עקידנעטש יד ןוא ,ןעוועג קנַארק זיא דניק סָאד ןעוו ,טבעלעג
 -עגרעביא טָאה יז סָאװ ,םירוסי עשילַארָאמ ןוא עשיזיֿפ יד ,טבעלעג טָאה יז
 !ןײטשרַאֿפ ןזומ סע טעװ רע ,ןײטשרַאֿפ סע טעוװ רע ,ָא .ןגָארט

 ןכַאמ וצ הרירב יד ןבעגעג םיא בָאה ךיא ?ןוט טנָאקעג ךיא בָאה סָאװ;
 טָאה רע ןעוו .ןרעטלע ענייז טימ ךיז ןדניברַאֿפ וצ ןוא דיי ַא דניק םעד סיוא
 .בָאה ךיא .געוו םענעגייא ןיימ ןזָאל רימ רע זומ ,געוו ןייז ןבילקעגסיוא טשינ
 "! טנָאקעג טשינ שרעדנַא

 -ּפָא ךיז טָאה רע ,טייצ רעכעלנייוועג רעד ןיא ןעמוקעגמייהַא זיא גניווריוא
 רע ןעוו .ןסע-גָאטימ ןרַאֿפ ךיז ןוטעגנָא ןוא ץירּפש ַא ןעמונעג טָאה ,טריזַארעג
 ןיא ךילנייוועג יו ןירעמ ןענוֿפעג רע טָאה ,רעמיצ-ףָאלש ןוֿפ ןעמוקעגסיױרַא זיא
 -יילק רעד ,קנורט ַא םיא רַאֿפ טיירגעגוצ טָאה יז -- ,רעמיצ:רַאב םעניילק רעייז
 ,ליד ןֿפױא טליּפשעג ךיז טָאה טענ רענ

 עכעלנייוועג יד םיא ירעמ טגערֿפ --- ? גניווריוא ,גָאט ןרעווש ַא טַאהעג --
 .עגַארֿפ

 ,ּפָאק ןטימ רע טלקָאש --- ,סרעדנוזַאב טשינ --
 ? קנורט ַא --
 ,ָאי ---

 ?טכַאנ עטוג; ריד ןגָאז וצ ריד ףיוא טרַאװעג טָאה טענ --
 דניק סָאד ףיוא טבייה ןוא גניווריוא טגָאז --- ? ןעמגנָאי ,וי רַא וַאה ,ָא --

 ? לגניי טוג ַא ןעוועג טענ -- ,טנעה יד ףיוא
 -עדנע ןייק םיא ןיא טקרעמַאב טשינרָאג טָאה יז .טכַארטַאב םיא טָאה ירעמ

 םעד ףיוא טרעֿפטנעעג טשינ טָאה גניווריוא : ָאי סעּפע רָאנ ,דניק םעד עגונב גנור
 .ןבעגעג םיא טָאה דניק סָאד סָאװ ,שוק

 -ריוא טגערֿפעג טָאה ירעמ .ךעלנייוועג יוװ ןעגנַאגעגכרודַא זיא גָאטימ רעד
 רעמ ךָאנרעד ,שינָאקַאל טשרעוצ טרעֿפטנעעגּפָא טָאה רע ,טֿפעשעג ןגעוו ןגניוו
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 יד טימ ןעמעלבָארּפ ,ןָאיני רעד טימ ןטייקירעווש ןעוועג ןענייז סע .קידעבעל
 העדב טָאה רע ... טעברַא-קיטש ןגעקטנַא ךיז ןלעטש עכלעוו ,סרָאטקַארטנָאק-בוס
 טימ לָאקָאטָארּפ רעד . ...ןָאשיײאיסָאסַא-רערושטקעֿפונַאמ רעד ןוֿפ ןטערטוצסיױרַא
 טימ ןרירוקנָאק ןֿפרַאד ייז ןעוו ,עיצקעטָארּפ ןייק טשינ רעמ ייז טיג ןָאינוי רעד
 עצנַאג יד ןבָאה ןוא ןָאשיײאיסָאסַא רעד וצ טשינ ןרעהעג סָאװ ,ןטנַאקירבַאֿפ יד
 | ...סרָאטקַארטנָאק וצ טעברַא ןבעגוצסיורַא טײהײרֿפ

 -ּפָא ךיז ייב טנָאקעג טשינ ,םיא טרידוטש ,םיא ףיוא טקוקעג טָאה ירעמ
 יד רעטנוא ןעמוקַאב לָאמ ַא טימ טָאה רע סָאװ ,ןדנַאר עצרַאװש יד יצ ,ןכַאמ
 ַא זיא זָאנ עכיילב ענעגיוצעגסיוא יד ,ןּפיל יד ןוֿפ טינש רעטסנרע רעד ,ןגיוא
 םיא טָאה יז סָאװ ,םעד ןוֿפ רעדָא ןטייקירעוש עכעלטֿפעשעג ענייז ןוֿפ טַאטלוזער
 .ךיז יז טכַארט -- !טרעדנעעג רעבָא ךיז טָאה רע יװ ,טלייצרעד

 ןגייל וצ ןטרָאק יד סױרַא רעדיוו טמענ יז ןעוו ,רעמיצ-טסַאג ןיא ,ןסע ןכָאנ
 : ןָא ךיז יז טֿפור ,גנוטייצ יד ןענעייל טמענ גניווריוא ןוא סנַאיסַאּפ ךיז

 בָאה ךיא סָאװ ,סָאד זַא ,סייוו ךיא .ןרעהסיוא ךימ טסזומ וד ,גניווריוא ---
 עניימ טסואוועג טסלָאװ וד ןעוו רָאנ ,גנושיטנַא עסיורג ַא ריד רַאֿפ זיא ,ןוטעג
 ...םירוסי עקיטסייג

 1 וטסדער סָאװ ןגעוו --
 .ןעשעג זיא סע יװ ךַאז עצנַאג יד ןרעלקרעד ריד ליוו ךיא ---
 ? ךַאז עכלעוו ---
 : ? דניק סָאד ןֿפױט סָאד --
 ,ןריטוקסיד טשינ סע ליוװ ךיא --
 ,ןליֿפעג עניימ ןסיוו טסזומ וד ,טסזומ וד --
 .ןסיוו טשינ ליוו ךיא --
 . .. טײרלָא --
 ? ןיינ ,ךַאמּפָא ןַא טכַאמעג --
 -עג ןייק טשינ זיא סע ,ךַאמּפָא טימ ןרילוגער טשינ ןעמ ןָאק ןכַאז יד ---

 .יךַאז-טֿפעש
 זיא רימ זַא ,טסניימ וד ןוא .ךַאז:טֿפעשעג ןייק טשינ זיא סע ,סייוו ךיא ---

 בָאה ךיא ,עיגילער ַא ךיוא בָאה ךיא 1 ךַאמּפָא םעד ןטלַאה וצ ןעמוקעגנָא טכייל
 ,סע טסייוו וד ,קלָאֿפ ןגייא ןיימ ךיוא

 ךיא ,עיגילער ןייד ןיא ךיוא ךיז טסטלַאה וד זַא ,טסואוועג טשינ בָאה ךיא --
 | ,יז ןריציטקַארּפ ןעועג טשינ לָאמ ןייק ךיד בָאה

 ,טקוקעגנָא יז טָאה רע
 -ָאטַאק ,ריא יו הנומא רעזדנוא ױזַא טשינ רשֿפא ןריציטקַארּפ ,ןדיי ,רימ ---

 ,ערעדנַא יוװ ןביולג רעזדנוא ךיג ױזַא טשינ ךיוא רימ ןשיוט רעבָא רַאֿפרעד ,ןקיל
 רעדייא ,רעיײֿפ ןיא ןענערברַאֿפ ךיז ןזָאל ,ןברַאטש רעכיג לָאמ טנזיוט טעװ דיי ַא
 .טָאג ןייז ןוֿפ ךיז ןגָאזּפָא

 שידיי ױזַא ןעזעגסיוא טשינ לָאמ ןייק טָאה גניווריוא ,טקוקעגנָא םיא טָאה יז
 גנילצולּפ ןענייז ,ןלָאװשעגנָא טיור ,ןעמַאר ערעטצניֿפ ןיא ןגיוא ענייז .טציא יו
 ,טינש רעד ןוא ,ךיילב ןוא ןגיוצעגסיוא זָאנ יד ,ךעלעשיק-ןרערט ןיא ןסעזעג
 ןוֿפ עסַאמירג יד ןעוועג זיא ,ליומ ןייז םורַא טכַאנ רעביא ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ
 ןבָאה טינש םעד .ןוֿפרעד טכוזרַאֿפ ליֿפ ױזַא ןבָאה ןּפיל ענייז סָאװ ,טייקרעטיב
 ,סרעטָאֿפ ןייז וצ ןרָאװעג ךעלנע זיא םינּפ סגניווריוא .ןדיי עלַא
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 טסָאה וד .געו םענעגייא ןייד ןבָאה וצ הרירב יד ןבעגעג ריד בָאה ךיא --
 .געוו םענעגייא ןיימ ןעמענ טזומעג ךיא בָאה ,טלָאװעג טשינ סע

 טשינ בָאה ךיא זַא ,טגָאזעג ריד טָאה רעװ !טלָאװעג טשינ בָאה ךיא --
 ? טלָאװעג רָאג ןיוש ךיא בָאה רשֿפא ? טלָאװעג

 ?ןוטעג טשינ סָאד וטסָאה סָאװרַאֿפ --
 ץעמערָא עניימ טלָאװעג טשינ בָאה ךיא סָאװרַאֿפ ,טשינ טסייוו וד ? סָאװרַאֿפ --

 !ריד טימ שינעעזנייא טַאהעג בָאה ךיא לייוו -- ,תחנ םעד ןוטנָא ןרעטלע
 ,קיטנעהּפָא ןוא קיטכַאמנָא ןציז ןבילבעג זיא יז
 רָאנ ,טכער טסָאה וד ,ןרעלקרעד טשינ ריד ןָאק ךיא ,רערעייט גניווריוא --

 ,טסײטשרַאֿפ וד יוװ וט .גניווריוא ,ןיינ .ןוטעג בָאה ךיא סָאװ ,טשינ רעױזדַאב ךיא
 טָאה יז --- !םירוסי יד ,ָא ,קערש יד ,ָא .טנָאקעג טשינ שרעדנַא בָאה ךיא רָאנ
 ,רעּפרעק ןצנַאג ריא טימ טרעטיצעג ןוא טנעה יד טימ ןגיוא יד טכַאמרַאֿפ

 טסָאה וד ,טסגָאז וד .ןוטעגּפָא זיא ךַאז יד 1 ןדייר ןוֿפ סױרַא טמוק סָאװ ---
 שרעדנַא ןליֿפ טשינ ךיוא ןָאק ךיא .סע ײטשרַאֿפ ךיא ? ןֿפלעה טנָאקעג טשינ ךיז
 יד ןעמעננָא ןזומ עדייב ןלעװ רימ .םעד ןגעוו ןדייר טשינ רימָאל .ליֿפ ךיא יו
 ןיימ טימ ןֿפערט ךיז ףרַאדַאב ךיא .ןײגקעװַא ךיא זומ טציא .ןצנעװקעסנָאק
 ' .טַאקָאװדַא

 .טרעדנואוורַאֿפ ירעמ טגערֿפ --- ? טָאקָאװדַא ןטימ --

 ,ערעדנַא ןוא ןַאמלוש טַאקָאװדַא טימ .ןגָאז וצ ריד ןסעגרַאֿפ --
 ? רעהַא ןענַאמלוש ןדַאלעגנייא טשינ וטסָאה סָאװרַאֿפ ---

 ,לעטָאה ַא ןיא ןטנַאקירבַאֿפ עקיגנעהּפָאמוא עּפורג ַא טימ ןייז טעוו רע --
 םייהַא ןעמוק לעװ ךיא .עּפַאנַאק רעד ףיוא רעגעלעג ַא וצ רימ טיירג רעסעב וד
 .ןרעטש טשינ ךיד ליוו ךיא ןוא טעּפש

 ןבָאה ייז .ןדייב רַאֿפ ןייּפ ןוא ןטסגנַא ןוֿפ ךָאװ ַא ןעגנַאגעגכרודַא זיא סע
 טלָאװ .טנַאװ ַא יװ ןעוועג זיא סע .טלעוו רעד ןיא ןעייטש ייז יו טסואוועג טשינ
 -ךיוא ,רע זַא ,טסואוועג טשינ טָאה ירעמ .ייז ןשיוװצ טלעטשעג ךיז ןוא ןעמוקעג
 ךיוא טָאה ןיילַא רע .ןצרַאה םוצ ױזַא דניק ןייז ןוֿפ דמש יד ןעמענ ךיז טעװ ,גניוו
 ,תוחוּכ טעברַאעג םיא ןיא ןטלָאװ סע יװ ןעוועג זיא סע .ןוֿפרעד טסואוועג טשינ
 -סעטָארּפ טָאה טולב ןוֿפ השורי יד .תושר ןייז רעסיוא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ
 ןגייא ןייז ךיוא רָאנ ,דמערֿפ ןרָאװעג ירעמ םיא זיא רָאנ טשינ ,םיא ןיא טריט
 םוצ רע טָאה סָאװ :ןֿפרָאװעגרָאֿפ לָאמ טנזיוט ךיז טָאה רע ;שײלֿפ ןוא טולב
 רע ?ןוטעגּפָא טָאה רעטומ יד סָאװ ,קידלוש דניק סָאד זיא סָאװ ! ךעבענ ,דניק
 ןייק ןעוועג טשינ זיא גנולדנַאה סירעמ .ןֿפלעה טנָאקעג טשינ רעבָא ךיז טָאה
 ' גנורעטשעצ ַא ןעוועג זיא סע :עיצקַאסנַארט רעכעלטֿפעשעג ַא ןוֿפ גנורעטשעצ
 .סָאװ ,ןשינעטלעהרַאֿפ עטסמיטניא יד ןיא ,שינעעזנייא ןיא ,טֿפַאשיײרטעג ןיא
 -עגוצ ןוֿפ ליֿפעג סָאד טרעטשעצ ; ןדנוברַאֿפ יז ןבָאה סָאװ ,ייז ןשיווצ ןעוועג ןענייז
 סָאד ןוא ,ןרעדנַא ןיא סנייא ךיז ןטלַאה ןוֿפ ,ןטייווצ םוצ םענייא דצמ טייקירעה
 רענייא טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,עקיטסייג יד ייס ,עשיזיֿפ יד ייס ,עביל עלעסיב
 .רעדנעב עלַא יד ןיא סיר ַא גנולדנַאה ריא ןיא ןעזעג טָאה רע .ןרעדנַא ןרַאֿפ
 .םַאטשּפָא ןצנַאג ןייז רַאֿפ גנוצַאשגנירג ַא יו טכַארטַאב סע טָאה רע ,רעמ ךָאנ
 סָאװ ,סַאדוי רעד --- דיי רעד זיא ןגיוא עריא ןיא זַא ,טדערעגנייא ךיז טָאה רע
 רעייז ,דניק ריא ןעײרֿפַאב טלָאװעג טָאה יז ןוא ,ןֿפורעגנָא יז טָאה לרטדורב ריא
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 תוכייש ַא רַאֿפ סָאװ ,ױזַא ביוא .רעטָאֿפ ןייז ףיוא טגיל סָאװ ,הללק רעד ןוֿפ ,דניק
 ,ץלַא ךָאד זיא ,ױזַא ביוא ? ריא טימ ןבָאה רע ןָאק תוכייש ַא רַאֿפ סָאװ ,רע טָאה
 + ? תמא ,דנוב-עילימַאֿפ ןייז ןגעוו ןטכַארט רעטומ ןוא רעטָאֿפ ןייז סָאװ

 ,רֶע זיא ןגיוא עריא ןיא .ןטסירק בור םעד ןוֿפ ןגיוא יד טימ ןדיי יד טעז יז
 הנומא ןייק זיא הנומא ןייז .שטנעמ רעצנַאג ןייק טשינ -- דיי ַא יװ ,גניווריוא
 ףיוא ןוא טלעוו ר ע ד ףיוא ןטלָאשרַאֿפ זיא רע .טשינ טָאג ןייק טָאה רע .טשינ
 ןוא ,םיא רַאֿפ ןָא םונהיג ַא םיױג יד ןדניצ טלעו רעד ףיוא .טלעו רענעי
 ,םיא רַאֿפ םונהיג ַא ןדניצנָא טָאג טעוװ טלעוו רענעי ףיוא

 ףיוא טקוקעג יז טָאה ליֿפעג-רעדנימ םעד טימ ,גנוטכַארַאֿפ רעד טָא טימ;,

 טימ טניואוועג ,רימ טימ ןסעגעג טָאה יז תעשב ,ןטלַאהעג ךימ יז טָאה ,רימ
 "!ןעמַאוצ דניק ַא טַאהעג ,ןעמַאזוצ רימ טימ טבעלעג ,ךַאד ןייא רעטנוא רימ
 ,טגָאזעג ךיז רע טָאה ---

 ןשיווצ ןבעלנעמַאזוצ ַא טָאה קעווצ ַא רַאֿפ סָאװ ,םעט ַא רַאֿפ סָאװ ,ױזַא ביוא
 ןטכַארט טזומעג טָאה ירעמ יוװ ןרעדנַא ןגעוו טכַארט רענייא ןעוו ,בייוו ןוא ןַאמ
 ,"רעדרעמ-טָאג, ַא ,רע זיא ?סַאדוי; ַא :ןבעלנעמַאזוצ ןצנַאג רעייז ךרוד םיא ןגעוו
 ,לבׂש ןכעלטֿפעשעג ןוֿפ ,לכׂש ןשיטקַארּפ ןוֿפ טשינ טריֿפעג ,ןרעטלע ענייז ,ןיינ
 -ַארט רעטרעטיילעגסיוא ײרעריטרַאמ ךרוד ,רעשיטיײצרַאֿפ ךרוד רָאנ ,רע יו
 !רע טשינ ,טכער ןבָאה ,עיציד

 + סָאװ ,ןליֿפעג עטרילָארטנָאק-טשינ יד ןגעק ןֿפמעק טװאורּפעג ךָאנ טָאה רע
 רע טָאה -- ,דניק ַא ןיא ירעמ .טייקרעטיב ןייז טימ םיא וצ ןעמוקעג ןענייז
 ,טײקטנכערַאב-טשינ ןוֿפ טונימ ַא ןיא ןוטעג סָאד טָאה יז --- ,ןגָאז ךיז טוואורּפעג

 ירעמ זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ סע .דניק ןרָאֿפ גרָאז תמחמ ,דניק םוצ עביל ריא תמחמ
 -רעד רע ."רעדרעמ-טָאג,, ןוא "ןסָאדוי; רַאֿפ ןדיי ןטלַאהעג טשינ לָאמנייק טָאה
 ןוא טקעּפסער טימ סע טדער יז יוװ .רעדורב ןייז וצ גנואיצַאב ריא ןיא ךיז טנָאמ
 -רַאֿפ טשינ ןָאק ירעמ יצ ,ןעז ןֿפרַאדַאב טעװ רע !רעטָאֿפ ןייז ןגעוו טֿפַאשביל
 .טַאקָאװדַא ןייז ,ןענַאמלוש טימ ןדייררעביא ןֿפרַאדַאב טעוו רע : תועט םעד ןטכיר
 ןייז ןָא ןעשעג זיא ןדמשּפָא סָאד ; דניק ןוֿפ רעטָאֿפ רעד ךָאד רע זיא ,ןעמעלַא ךָאנ
 ,ןגָאז וצ סָאװ סעּפע ךיוא רע טָאה ,ןעמעלַא ךָאנ ,ןסיוו

 -- ,ורמוא ןַא יו ךיז ןֿפרָאװעג ,העד ןייז ןיא ןגָאלשעג ךיז רע טָאה יױזַא
 !ןעקניז יז ןזָאל רעדָא ,םייה רעטרעטשעצ ןייז ןוֿפ ןטשער יד ןעװעטַאר רעדָא

 רעד ןיא ןעיצוצנײרַא טגַאװעג טשינ ךָאנ רע טָאה ןַאמלוש טַאקָאװדַא ןייז
 ;ןירעמ טימ סעומש ַא ןבָאה לָאמ ַא ךָאנ ,ןוואורּפסיוא טלָאװעג טָאה רע .שינעמייהעג
 ןוא ,ןעגנַאגַאב זיא יז סָאװ ,תועט םעד ןטכיררַאֿפ וצ ןייז קיליו יז טעוו רשֿפא
 ,ןרעהעג לָאז רע הנומא רעכלעוו וצ ,ךיז רַאֿפ ןביילקסיוא ןיילַא דניק סָאד ןזָאל

 טגײלעגּפָא ץלַא טָאה רע .הנומא וצ ךיז ןענעקַאב ןלעװ ללכב טעװ רע ביוא
 טיינעג ןרעוו וצ --- טסואווַאבמוא -- טַאהעג ארומ ,ןירעמ טימ דיירעביא םעד
 רע יוו רעירֿפ טיינעג וצרעד םיא ןבָאה ןשינעעשעג יד רעבָא .טירש ַא ןעמענוצנָא
 ,טַאהעג העדב סע טָאה

 לקעלג-ריט סָאד ןעוו ,םייה רעד ןיא ןענוֿפעג ךיז רע טָאה גָאטימכָאנ גָאטנוז |
 ,ןעגנילק ןֿפרַאש ַא טימ ןעגנולקעצ ךיז טָאה

 םינּפ-לא-םינּפ ןעמוקעג זיא רע ןוא ,ריט יד טנֿפעעגֿפױא טָאה גניווריוא
 ,חלג ןגנוי ןטדיײלקעג:ץרַאװש ַא טימ

 רעד טגָאז -- ? ױזַא טשינ ,יקסווָאדיװַאד ר"מ טנעז ריא זַא ,ןָא םענ ךיא --
 | ,םינּפ ןכעלטנגוי ןייז ףיוא לכיימש ןכעלטניײרֿפ ַא טימ חלג
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 רָאנ ,ןֿפָא ריט יד קידנטלַאה ךָאנ ,טרעדנואוורַאֿפ גניווריוא טגָאז --- ,ָאי --
 טשינ ,ןײרַא בוטש ןיא ןײרַא זיא ,סױארָאֿפ טירש ַא טכַאמעג ןיוש טָאה חלג רעד
 | ,גנודַאלנייא סגניווריוא ףיוא ןטרַאװ וצ

 -- ,ךייא טימ ךיז ןענעקַאב וצ ןדירֿפוצ רעייז .יקקעמ רעטָאֿפ ןיב ךיא --
 ןעגנערב רַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ ןיב ךיא -- .טנַאה יד ןגניווריוא רע טקעטש
 רעייא סָאװ ,ןדירֿפוצ טשינ ריא טנעז .הנומא רעשילױטַאק רעד וצ ןוז רעייא
 -יװַאד ר"מ ,הנומא רעתמא רעד רעטנוא ןעמוקעגרעטנורַא ,ךעלדנע ,זיא ןוז
 עלעכיימש ןקידנריֿפמואירט ַא טימ ןגניווריוא ןיירַא טקוק רע ןוא --- ? יקסווָאד
 ,ןײרַא םינּפ ןיא

 -ֿםיוא טָאה רע .גנוטלַאה סחלג םעד ןוֿפ ןרָאװעג םמוּתשנו-להבנ זיא גניווריוא
 -עג םיא זיא ןּפיל יד ףיוא .ןרָאװעג ךיילב זיא רע .גנוגערֿפױא רַאֿפ טרעטיצעג
 ןֿפורעגנָא ךיז ןוא ןטלַאהעגקירוצ רעבָא סע טָאה רע .טרָאװ טכעלש ַא ןעמוק
 ,חלג רעד סָאװ ,ןָאט ןכעלדנעטשרַאֿפבלעז ,ןכעלטניײרֿפ ןבלעז םעד ןיא

 -ַאק רעד ןיא ןוז ןיימ ןיײרַא טגנערב ריא זַא ,ןוֿפרעד טסואוועג ריא טָאה --
 ? גנומיטשוצ סרעטָאֿפ םעד ןָא ךריק רעשיליוט

 יקסוװָאדיװַאד ר"מ ,גנומיטשוצ סרעטָאֿפ םעד ןבָאה טשינ ןֿפרַאדַאב רימ ---
 --- .טגָאמרַאֿפ טָאה רע סָאװ ,לכיימש ןטסנדייז ןטימ טגָאזעג חלג רעד טָאה --
 טָאה סָאװ ,רעטָאֿפ םעד טשינ טנעקרענָא ךריק יד ,יקסווָאדיװַאד ר"מ ,טעז ריא
 .ךריק רעד ןוֿפ עיצקנַאס רעד ןָא בייוו ַא ןעמונעג ךיז

 ןעוו ,רעטָאֿפ םעד ָאי טנעקרענָא קרָאי-וינ טַאטש ןוֿפ ץעזעג סָאד רעבָא --
 רעשילױטַאק רעד ןוֿפ גנומיטשוצ רעד טיִמ טַאהעג הנותה טשינ טָאה רע וליֿפַא
 ,ךריק

 טלָאװ רע יוװ ,רעטרעדנואוורַאֿפ ַא ,חלג רעד טגערֿפ -- ? ױזַא סָאד זיא --
 ,ןביולג טשינ ךיז טזָאל סָאװ ,ךַאז ַא טרעהעג

 סָאװ ,דניק ןיימ ןוֿפ גנורעקַאב יד ןרילונַא וצ ףָאה ךיא ןוא ,רעס ,סעי --
 -ריוא טגָאז -- ,רעטָאֿפ ןייז ןוֿפ גנומיטשוצ רעד ןָא ןוא ןסיוו םעד ןָא ןעשעג זיא
 ,חלג רעד סָאװ ,לכיימש ןבלעז ןטימ גניוו

 טגערֿפ -- ?גנורילונַא רעד וצ גנומיטשוצ ריא ןבעג רעטומ יד טעוו --
 ,חלג רעד

 ,תועט ןיא ןעשעג ץלַא זיא סע -- ,גניווריוא טגָאז -- ,ױזַא ףָאה ךיא --
 עטסקינייוװעניא יד ןוֿפ זיא ,ןעמוקעגרָאֿפ זיא טעומש רעד ואוו ,רָאדירָאק ןיא

 .ירעמ ןעמוקעגסױרַא ןבוטש

 רעה ָאד ןוא ,ןסוטסירק ןיא דניק ןיימ וצ טיזיוו ַא טימ ןעמוקעג ןיב ךיא --
 קידקוקנָא ,טגָאזעג חלג רעד טָאה --- ,גנורעקַאב ןייז ןרילונַא טליוו ריא זַא ,ךיא
 ,ןירעמ

 ? סע טגָאז רעוו --

 : זַא ,טרַאװרעד רע ןוא .טגָאזעג סָאװ רָאנ רימ סע טָאה יקסווָאדיװַאד ר"מ --
 ןבעג טעװ ,עלַא יװ דניק ריא רעביא ןגָאז וצ רעמ טָאה סָאװ ,רעטומ יד ,ריא
 ? תמא סע זיא .תועט ַא ןעוועג זיא גנורעקַאב יד לייוו ,וצרעד גנומיטשוצ רעייא

 ריא טָאה סע .םינּפ סחלג םעד ףיוא סנַאמ ריא ןוֿפ ןֿפָאלעג ןענייז ןגיוא סירעמ
 :עמיטש רעטסעֿפ ַא טימ טגָאזעגסױרַא טָאה יז ןוא ןעמונעג גנַאל שינ
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 ןבעג טשינ לָאמ ןייק לעװ ךיא ןוא ,טגָאזעג טשינ לָאמ ןייק סע בָאה ךיא ---
 !וצרעד גנומיטשוצ ןיימ

 ןעוו ,גָאט ַא ןעמוק טעװ סע ,רימ טביילג ?יקסווָאדיװַאד ר"מ ,טעז ריא --
 ,ןוֿפרעד ןדירֿפוצ רועיש ַא ןָא ןייז ךיוא טעוװ ןיילַא ריא

 יז טָאה ,בוטש-רעדניק ןוֿפ חלג ןטימ קירוצ ןעמוקעגסיורַא זיא ירעמ ןעוו

 ! .םייה רעד ןיא ןענוֿפעג טשינ ןַאמ ריא רעמ

 ןטייווצ ןֿפױא זיא רע .ןֿפָאלש ןעמוקעגמייהַא טשינ גניווריוא זיא טכַאנ יד

 ןַאמ ריא זַא ,ןבעגעג ןסיוו וצ ריא ןעמ טָאה סיֿפָא ןוֿפ .ןעמוקעג טשינ ךיוא גָאט

 ,ןכָאװ עכעלטע ןעמַאז ךיז טעוװ רע ןוא טֿפעשעג בילוצ ןרָאֿפעגקעװַא זיא

 "עט ןכרוד ןפורעגּפָא יז טַאקָאװדַא סנַאמ ריא טָאה םורַא געט רָאּפ ַא ןיא

 ןוא -- ,ןדיירוצרעביא ריא טימ סקיטכיוװ סעּפע טָאה רע זַא ,ןגָאז וצ ריא ןָאֿפעל

 ? םייה רעד ןיא ןכוזַאב יז ןָאק רע ןעוו
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8 
 טגָאזעגנָא טָאה טַאקָאװדָא סנַאמ ריא יװ םעד ךָאנ עיצקַאער עטשרע ריא

 ןוֿפ טכַארט ןוא קידנעטש ףיוא בוטש יד טזָאלרַאֿפ ,ןַאמ רעד ,רע זַא ,ןירעמ
 רעקידרעיײֿפ ַא .רַאֿפרעד ןלָאצַאב רעייט םיא ןזָאל וצ -- ןעוועג זיא ,עיצַארַאּפעס
 יז ,טקיטלעװַאב יז טָאה ,ןקירב עלַא ךיז רעטניה טנערברַאֿפ טָאה סָאװ ,סעּכ
 טוג ױזַא טַאהעג טָאה יז עכלעוו ,עיסַאּפ עזעיגילער ַא טזָאלעג-זיול וליֿפא טָאה
 .ןָא ןרָאי-רעדניק עריא טניז לָארטנָאק ןיא ןטלַאהעג ןוא טמיוצעג

 ןיימ ןבעג וצ דניק ןיימ טגעוורעד ךיז בָאה ךיא לייוו רַאֿפרעד ץלַא סָאד;
 טֿפַאשנדײל עזעיגילער ריא יז טָאה -- ,"עלַא ,ױזַא ייז ןענייז עלַא .עיגילער
 ייס ,ןביולג ןשילױטַאק רעזדנוא טנייֿפ ןבָאה ייז; --- .ןרעקַאלֿפעצ ךיז טזָאלעג
 טלָאװעג טשינ דניק ןייז רע טָאה ןביולג רעייז ןיא .עגנוי יד ייס ,עטלַא יד
 סיוא ןיוש זיא ,ןביולג ןיימ ןבעגעג םיא ךיא בָאה רעבָא םיוק .ןעגנערבניײרַא
 טימ טצירקעג יז טָאה -- ,"עלַא ,ייז ןענייז ױזַא .סיוא ץלַא ,רעטָאֿפ סיוא ,ןַאמ
 ."רעדורב ןייז ,רעטָאֿפ ןייז ,רעטומ ןייז ,רע --- ,ןייצ עניילק עריא

 טעּפמיא רעד ליֿפיװ ןוא .הבשחמ ריא ןיא ןייטש לסיב ַא ןבילבעג יז זיא ָאד
 ןּפעלשטימ טװאורּפעג טשינ יז טָאה עיסַאּפ רעזעיגילער רעטנשריעג ריא ןוֿפ
 . .הקסֿפה ַא טכַאמעג יז טָאה ,ךיז ךָאנ

 ןסיוו טלָאװעג טשינ רע טָאה ךָאד ,שרעדנַא רשֿפא זיא רעטָאֿפ ןייז ,ןיינ;
 ןבָאה ייז ,ָאי ,ןיטסירק ַא טימ טַאהעג-הנותח טָאה רע לייוו ,םיא ןוֿפ ןרעה ןוא
 ןוֿפ ןסיירטימ ןזָאל ךיז רעטייוו טוװאורּפעג יז טָאה -- *!ןטסירק יד טניײֿפ עלַא
 -ַאב יד ןוֿפ טּפַאכעגסױרַא ךיז לָאמ ַא טימ טָאה סָאװ ,טײקכעלטֿפַאשנדײל רעד
 טלָאװ טולב טלַא יוװ ,טקיטשרַאֿפ ןטלַאהעג יז טָאה יז ואוו ,ןרעמַאק ענעטלַאה
 -סיױרַא ןביוהעגנָא ןבָאה סע ,טנעקרעד טשינ ןיילַא ךיז טָאה יז .ריא ןיא טדערעג
 ,ןטסענ ערעייז ןוֿפ ןעגנַאלש יװ ,ןליֿפעג ןעלקניוו עטסנטלַאהַאב יד ןוֿפ ןכירק
 ךיא .עלַא ,ױזַא ייז ןענייז עלַא; -- .טֿפיג רעייז טימ ןצנַאג ןיא יז טמסרַאֿפ ןוא
 ןעוועג שרעדנַא זיא סָאװ ,סיוועג ! רַאֿפרעד ןלָאצַאב רעייט ןדיי םעד ןזָאל לעװ
 ןשיווצ ןוט וצ טַאהעג ךיא בָאה סָאװ ?ייז וצ ןעד ךיא םוק יװ ? ןטרַאװרעד וצ
 ,ןייצ יד טימ ןצירק ןייא ןיא ןטלַאהעג יז טָאה -- ,"טכער טָאה רעטָאֿפ ןיימ 1 יז

 טשינ טָאה סָאװ ,טלַאהּפָא ןַא ,סיירעביא ןַא ןעוועג ואוו-ץעגרע זיא ךָאד
 ןדנוצעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,עיסַאּפ יד .טעּפמיא םעד טימ ןײגנָא ןליֿפעג יד טזָאלעג

 .טנַאװ ַא ייב יו ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ,ריא ןיא -
 קיבײא ןַא רעביא ןזָאל סָאװ ,ןבעל רעזדנוא ןיא ןשינעעשעג ןַארַאֿפ ןענייז סע

 ןיא ןייא ףיט ױזַא ךיז ןסערּפ ןוא ןליֿפעג ערעזדנוא ןיא קורדנייא ןקידנרעיוד
 םעיינ ַא ןָא טבייה ןעמ ןענַאװ ןוֿפ ,סעיצנַאטס יװ ןרעוו ייז זַא ,ןזעוו רעזדנוא
 םָארטש רעקידרעטייוו רעד זייז טשינ לָאז סע יװ ןוא -- ,ןבעל ןיא טורשרַאמ
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 טבייה ייז ןוֿפ סָאװ ,רענייטש-ןליימ יו סיױרַא ךיז ייז ןבייה ,ןבעל רעזדנוא ןוֿפ

 .קירוצ ףיוא ןייג טשינ זדנוא ןזָאל ייז ,גנוטכיר רעיינ רעד ןיא ןייג ןָא ןעמ

 סֿפלָאװ-השמ ןיא שינעבעלרעביא סירעמ ןעוועג זיא עיצנַאטס-לעטשּפָא ַאזַא

 ןרָאי-רעדניק עירֿפ עריא ןיא סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ףיוא לבלעוועג

 סע .גנושַאררעביא עטשרע יד .לָאמ ַא ךָאנ ליֿפעג סָאד רעביא טציא טבעל יז

 לָאמ ןטשרע םוצ טעז יז ןוא ןרָאװעג טנֿפעעגֿפױא ןטלָאװ ןגיוא עריא יוװ זיא
 ןזיװעגנָא ריא טלָאװ סוזעי רעסיז רעד יו זיא סע .לבלעוועג סיקסווָאדיװַאד

 טריסַאּפ ךָאנרעד טָאה סע סָאװ ,ץלַא ןוא םָארק-ןסעטַאקילעד סיקסווָאדיװַאד ףיוא

 עטוג יד ןוא לכיימש רעקידנטעברַאֿפ ,רעכעלטניירֿפ סנדיי םעד -- ,ריא טימ

 -השמ זיא ןָא לָאמסנעד ןוֿפ ןוא .טגרָאבעגסױא ריא טָאה רע סָאװ ,ןסע םוצ ןכַאז

 עכלעוו ןוֿפ ,ןדיי יד ןוֿפ טשינ רעמ ,עילימַאֿפ-יקסווָאדיװַאד עצנַאג יד יו ,ףלָאװ
 ײקסװָאדיװַאד יד רָאנ טשינ ןוא .ןדיי ערעדנַא ץנַאג רָאנ ,טדער רעטָאֿפ רעד
 יד ןוא עטוג יד ,סַאג רעטסקיצרעֿפ"ןוא-טכַא רעד ןוֿפ ןדיי עלַא רָאנ ,עילימַאֿפ
 --- ,ייז ףיוא ןזיוועגנָא ריא טָאה סוזעי רעסיז רעד סָאװ ,ןדיי יד ןענייז ,עטכעלש
 ,רעטומ יד וליֿפַא ןוא -- ,טענ רעביל --- ,טענ ןוא ,ףלָאװ-השמ דיי רעטלַא רעד
 ,גניווריוא ןוא ,ןטענ ףיוא ןסַאּפֿפיױא רַאֿפ ןלָאצַאב טלָאװעג ,ןירעמ ,ריא טָאה סָאװ
 .י.רעטָאֿפ סדניק ןיימ ,גניווריוא רעביל ,גניווריוא רעביל ,ָאי --

 -רַאֿפ לָאמַא --- ,ךיז ןעלגנַאר ןטֿפַאשנדיײל ייווצ ,ריא ןיא ןֿפמעק ןליֿפעג ייווצ
 טשרעהַאב ירעמ טרעוו ,ןיירַא לקניוו ַא ןיא עטייווצ סָאד ליֿפעג ןייא טביירט
 ייווצ יו ,ענערַא רעד ףיוא עדייב ייז ןעייטש טֿפָא רעבָא ,טֿפַאשנדיײל ןייא ןוֿפ רָאנ
 יד טימ .ןטכָאֿפעגסױא טשינ זיא ףמַאק רעד ןוא -- ,ןֿפמעק ןוא ,רעֿפמעק-גניר
 .רַאֿפרעד ןלָאצַאב רעייט ןדיי םעד ןזָאל לעװ ךיא; : ןצירק ןייא ןיא יז טלַאה ןייצ
 םיא טימ ןוט וצ סָאװ ןבָאה טשינ רעמ רָאג ליוו ןוא ביל טשינ םיא בָאה ךיא
 סָאװ ,טייקשימייה ַא ןוֿפ ןעמונעגנייא ןיוש זיא ץרַאה ריא רעבָא ."ייז טימ רעדָא
 - טשינ טכייל ױזַא ןיוש ייז ןָאק יז ,בייל ריא ףיוא טיוה יד יו טנעָאנ ױזַא ריא זיא
 יז ןענייז ,ןעמעלַא ךָאנ" :דמעה ַא רעביא טשיוט ןעמ יװ ,ךיז ןוֿפ ןֿפרַאװּפָארַא
 סָאװ ,ןיינ ...םייה ַא ןענוֿפעג בָאה ךיא .עילימַאֿפ סדניק ןיימ ,ןשטנעמ עניימ
 ַא ןיב ךיא ןוא ןדיי ןענייז יז ...טענ ,יקסווָאדיװַאד רעטלַא רעד ? םייה ַא רַאֿפ
 -מוא ןעוועג זיא ץלַא ,זדנוא ןשיוצ גנודניברַאֿפ ןייק ָאטשינ זיא סע .ןיטסירק
 ךימ רע טָאה טציא ןוא .זָאלבנֿפײז ַא יו טצַאלּפעג טָאה סע זיב ,שלַאֿפ ךעלריטַאנ
 ךימ טעװ ןוא -- ןטַאקָאװדַא עגולק ןלעטשנָא טעװ רע ןוא .ןסיורד ןיא טזָאלעג
 טעוװ סָאד ,ןיינ .טנעה עקידייל טימ ןקישקעװַא ךימ טעװ ,טשינרָאג טימ ןרטּפּפָא
 טימ ןכַאמ ליוו רע זַא ,טגָאזעג רימ טָאה טַאקָאװדַא ןייז .גניווריוא ,ןוט טשינ רע
 יד ךיז ףיוא ןעמענ ליוװ גניווריוא .טשינ סע טייג טלעג ןיא .ךיילגסיוא ןַא רימ

 -ַאב עניימ ןלעטש ןײלַא ןָאק ךיא .םייה יד ןטלַאהנָא ןָאק ךיא .גנוגרָאזַאב עצנַאג |
 -- ,טַאקָאװדַא םענעגייא ןַא ןעמענ ךיז לָאז ךיא זַא ,זיא עטסעב סָאד ,ןעגנוגניד
 ןייק טָאה רע .דייר ערטיכ ץלַא ןענייז סָאד .ןגָאז רימ ןסייהעג גניווריוא טָאה
 ןעוועג םיא ןענייז רימ .דניק סָאד טשינ ,ךימ טשינ ,טַאהעג ביל טשינ ךימ לָאמ

 ,טָאג .טכערעג ןייז רימָאל ,ןיינ ,ןטסירק ןענייז רימ ןוא דיי ַא זיא רע ,דמערֿפ
 -ָאװדַא ןַא ןבָאה ףרַאדַאב ךיא .ךַאװ רעד ףיוא ןייז זומ ךיא ? ןוט ךיא לָאז סָאװ
 בָאה ךיא .עיצקעטָארּפ ןבָאה זומ ךיא .ןוט וצ סָאװ ןטָאר רימ לָאז סָאװ ,טָאק
 ,ָאי ,ָאק --- .יז טרעלק -- ,"טשינ םענייק ןעק ךיא ,ןײלַא ןיב ךיא ,טשינ םענייק
 ךיא;, -- .קנַאדעג ַא ןייא גנילצולּפ ריא טלַאֿפ -- ,"ןוט לעװ ךיא סָאװ ,סייוו ךיא
 ,יקקעמ רעטָאֿפ טימ ןטַארַאב ךיז לעװ ,ךריק קירטַאּפ-טניעס רעד ןיא ןייג לעװ

2406 



 עקיטכיר ַא ןבעג רימ טעװ רע ,ץלַא ןגעוו סייוו רע ,רעטָאֿפ-עיסעֿפנָאק ןיימ

 -קידתמא ןַא ןעוַארּפ ןענָאק ייז ןוא ,הלּכ עשידיי ןייז ,ןבָאה םיא ןָאק יז ...הצע

 ".,ץנַארק סעסימ ןוא רעטומ ןייז ןוא ןשטיוועלעומש טימ ,בר ַא טימ הנותח עשידיי

 ,טנגוי עקירעיורט ַא ןוא טייהדניק ערעווש ַא טַאהעג טָאה יקקעמ רעטָאֿפ
 ,רעקידלַאװ ַא ןיא טבעלעג טָאה עכלעוו ,החּפשמ רעמערָא ןַא ןוֿפ ןעמוקעג זיא רע
 -עג טָאה סָאװ ,עילימַאֿפ יד .טיעטס-ּפא קרָאי-וינ ןוֿפ טנגעג רעקידעגרַאק-ןייטש
 -גיוו ןוא ,רעמוז ןיא יק רָאּפ ערעגָאמ יד ןוֿפ ןוא דרע רעמערָא רעד ןוֿפ טבעל
 "עג יו טרעגנוהרַאֿפ רעמ ןעוועג זיא ,רעדלעוו יד ןיא רעמייב ןקַאה ןוֿפ -- רעט
 ןיא ןטיײקיאעֿפ עקידנצנעלג רָאג ןזיװעגסױרַא טָאה ףעזָאי לגניי סָאד ןעוו .טקיטעז
 ,טֿפַאשלעזעג עשילױטַאק ַא ןעמונעגנָא םיא רַאֿפ ךיז טָאה ,לוקס-ייה ןיא ןענרעל
 דלַאװ ןיא רעטָאֿפ ןטימ ןייג וצ ןוֿפ סנטייצַאב טעװעטַארעגּפָא םיא טָאה עכלעוו
 -נייוועג-טשינ ןייז ,ךיז-ןעמענַאב טוג ןייז ,ןטײקיאעֿפ ענייז .רעמייב ןקַאה ןיירַא
 רעקיטרָא רעד ןוֿפ םיא וצ טײקמַאזקרעמֿפױא יד ןגיוצעג ןבָאה טײקמורֿפ עכעל
 ,ּפפקסיב רעד םיא טימ טריסערעטניארַאֿפ ךיז טָאה סע .טעטירָאטיױא-ןכריק
 .ךריק רעד ןוֿפ עידנעּפיטס ַא ףיוא ןרידוטש טקישעגקעװַא םיא טָאה ןעמ ןוא

 םורַא ױזַא יקקעמ רעטָאֿפ טָאה ,ןרָאװעג זיא רע סָאװ ,זיא רע סָאװ ,ץלַא
 רענרעצליה רעד ןוֿפ ןעמונעגסױרַא םיא טָאה ךריק יד .ךריק רעד ןעקנַאדרַאֿפ וצ
 ןיא םישדח סקעז ןטָאשרַאֿפ ןגעלעג זיא עכלעוו ,הברוח רענעלַאֿפעגנײא-בלַאה
 רעטניוו ןכרוד טשרעהעג טָאה טלעק יד ואוו ,יינש קעד רערעווש ַא רעטנוא רָאי
 ,עקיטכיל ןיא םיא טכַארבעגנײרַא ןוא ,רָאי ןצנַאג םעד ךרוד רעגנוה רעד ןוא
 רעד וצ ןסע ןענוֿפעג טָאה רע ואוו ,ןלַאז עטצײלֿפרַאֿפ-ןוז ,עטציײהַאב-םערַאװ
 "וצ --- דלַאב םיא זיא .המשנ רעד רַאֿפ זייּפש עקיטסייג ןוא רעּפרעק ןרַאֿפ טעז
 ןייק טָאה רע סָאװ ,םייה יד ןרָאװעג ךריק יד ךָאנרעד ,רַאנימעס רעד טשרע
 -- ךריק רעד ןוֿפ דניק קידתמא ןַא ןעוועג זיא רע .טַאהעג טשינ רעירֿפ לָאמ
 -רעביא רעד טימ ,טֿפַאשביל רעצנַאג רעד טימ טלָאצעגּפָא ריא טָאה רע ןוא
 קיסיײלֿפ טָאה רע .רוטַאנ רעכעלרע ,רערַאבקנַאד ַא ןוֿפ טֿפַאשיירטעג ןוא טייקנבעג
 רע .טכַאמ רערעכעה רעד קינעטרעטנוא ןוא קיכרָאהעג ןעוועג זיא ,טרידוטש
 ןרָאװעג טצעזעגנייא זיא רע ןעוו ןוא ,ערעירַאק ןייז ןיא טריסערגָארּפ לענש טָאה
 ןקיבױלג ַא ןוֿפ תומלש ןוא טייקוויאַאנ רעצנַאג רעד טימ רע טָאה ,חלג ַא יו
 סָאװ ,טעטירָאטױא רעכעלטעג רעד ןוֿפ לייט ַא רַאֿפ ךיז טכַארטַאב שטנעמ
 ,ךיז טײטשרַאֿפ סע .טסייג ןקיליײה םעד ןוֿפ ,טלעוו רעד ןיא טזָאלעג טָאה סוזעי
 -ַאק רעד ץוחַא ,הנומא ערעדנַא עדעי טײקינירטּפָא רַאֿפ טכַארטַאב טָאה רע זַא
 החגשה רעכעלטעג רעד ןוֿפ ןצינערג יד רעסיוא טלעטשעג טָאה רע .רעשיליוט
 טייהרעדנילב רעטנוא טשינ ךיז טֿפרַאװ סָאװ ,דיי ייס ,טסירק ייס ,םענייא ןדעי
 -עּפרעקרַאֿפ רעקיצנייא רעד ,ךריק רעשילױטַאק רעד ןוֿפ טעטירָאטױא רעד
 ,טייקינייא-יירד רעד ןוֿפ לייט ןרַאבלײטּפָא-טשינ םעד ,טסייג ןקילײה םעד ןוֿפ גנור
 טריציטקַארּפ רע טָאה ,טסייג ןקיליײה םעד ןוֿפ עלעשירק ַא זיא ןיילַא רע לייוו ןוא
 ,הנומא ענעגייא ןייז טגָארט סע סָאװ ,טײקיטכרָאֿפסטָאג רעד טימ עיסעֿפָארּפ ןייז
 ,ךעלעֿפעש ענייז ןוֿפ רעגרָאזַאב-המשנ ןקיצנייא םעד רַאֿפ טכַארטַאב ךיז טָאה רע
 ערעייז רַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ זיא רע .ןרָאװעג טיורטעגנָא םיא ןענייז סָאװ
 ןוא טלעוו:רעד ןיא גנומענַאב רעייז רַאֿפ ,תוהמ ןקיטסייג רעייז רַאֿפ ,תומשנ
 טמוק סָאװ ,טײקיטֿפנַאז רעטרידוטש רעד ףיוא טקוקעג טשינ .טלעוו-רענעי ןיא
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 יװ ,תומשנ עטױרטרַאֿפנָא ענייז וצ גנערטש ןעוועג רע זיא ,עיסעֿפָארּפ ןייז טימ
 .ךיז וצ גנערטש ןעוועג ךיוא זיא רע ןוא .םיא וצ גנערטש ןעוועג זיא ןבעל סָאד

 טײקמירַאװ ןוא טייקנזָאלעגוצ רעד ,טײקנֿפילשעג רעצנַאג רעד רעטנוא ןוֿפ
 -סױרַא ןענייז ,טנרעלעג םיא טָאה רַאנימעס רעד סָאװ ,ןשטנעמ טימ ןייגמוא ןיא
 טזָאלעגרעביא טָאה טייחדניק עמערָא ןייז סָאװ ,סנּפָארט ערעטיב יד ןענורעג
 ןייז טיול ,טזומעג טָאה רע סָאװ ,טֿפַאשביל ןוא ליֿפעג-תונמחר ןייז ןיא .םיא ןיא
 ןוֿפ עזָאד עשּפיה ַא ןבעגעגנײרַא רע טָאה ,ןשטנעמ רַאֿפ ןדנעװנָא ,עיסעֿפָארּפ
 ...םיא טימ טריֿפעג טָאה ןבעל סָאד סָאװ ,טּפשמ ןוא ןיד ןוֿפ טײקברַאה רעד

 ,יקקעמ רעטָאֿפ טימ םעד ןגעוו ןטַארַאב ךיז טלָאװעג טָאה ירעמ סָאװ ,סָאד
 ןוֿפ ןצענערג יד רעסיוא טייטש סָאװ ,ןינע ןכעלטלעוו ַא רַאֿפ טכַארטַאב יז טָאה

 זיב ,רעטָאֿפ םעד טרַאװעגּפָא ,רעבירעד ,טָאה יז .ןתובייחתה עכעלכריק עריא

 זיא רע .לביטש"-יודיוו ןיא הדובע ןייז טימ ןרָאװעג קיטרַאֿפ זיא רע ןעגַאװ

 ,טירט עקילייא טימ ןייג ץעגרע טזָאלעג ךיז ןוא לביטש םעד ןוֿפ ןעמוקעגסױרַא
 ,םיא ךָאנ לענש קידנעייג ,ןֿפורעגכָאנ ירעמ םיא טָאה --- ,יקקעמ רעטָאֿפ --
 .דימ ןוא ןגיױצעגנָא ,טסגרע ןעוועג זיא םינּפ ןייז .טקוקעגמוא ךיז טָאה רע

 ןייז ןוֿפ רילָאק רעד .ןגיוא ענייז טלגנירעגמורַא ןבָאה ןדנַאר עצרַאװש ,עסיורג

 ףיוא ןעוועג קיטנָאק זיא סע .טנקירטרַאֿפ ןּפיל יד ,לעג-גישַא ןעוועג זיא טיוה
 רעבָא טָאה עכלעוו ,טרעטשעג ןרעוו רַאֿפ טײקנדירֿפוצמוא ןוֿפ ענימ ַא םינּפ ןייז
 .לכיימש ןקידנטכייל ,ןטוג ַא ןיא םיא ייב טלדנַאװרַאֿפ ךיז ןיע-ףרהּכ ןייא ןיא

 !דניק-ףיוט ןיימ טכַאמ סָאװ יןעז וצ ךייא ןדירֿפוצ ןיב ---
 ,טיַארלָא ---
 ?ןעז סָאװ ןגעוו ךימ טליוו ריא --

 .רעטָאֿפ ,טייצ טונימ ַא טָאה ןוא דימ טשינ טנעז ריא ביוא ---

 ,םוק .קרעוו סטָאג ןוט וצ טייצ קידנעטש זיא סע ןוא דימ טשינ לָאמ ןייק ---

 .רימ ךָאנ ,רעטכָאט
 רעטלע רָאי רָאּפ ַא טימ ,ןַאמרעגנוי ַא סָאװ ,ענדָאמ ןעמוקעגרָאֿפ זיא ןירעמ

 :לכיימש ַא טימ טגָאזעג טָאה יז ןוא ,"רעטכָאט; יז טֿפור ,ריא ןוֿפ
 .טַאװירּפ ןעז טלָאװעג ךייא טלָאװ ךיא --
 וצ ףיױרַא םוק ,יברַאֿפ זיא העש-יודיװ יד ?שרעדנַא ןעד יװ ,סיוועג --

 .עידוטס ןיא רימ
 ,םיא טלייצרעד ןוא םיא רַאֿפ יז טציז
 .ןַאמ ןיימ טימ רעדנַאנוֿפ ךיז ייג ךיא ---
 *' .טרעדנואורַאֿפ ןוא טשױטנַא ,סיוא חלג רעד טֿפור -- !ַא --
 א .יירעמ טגערֿפ -- ?טכעלש ױזַא סע זיא --

 ןייד ןעגנערב וצ ןייז קיֿפליהַאב טסעװ וד זַא ,טניימעג בָאה ךיא ,דָאש ַא --
 -ןייא םעד ךרוד םונהיג םעד ןוֿפ המשנ ןייז ןעװעטַאר וצ --- ךריק רעד ןיא ןַאמ
 ,ןביולג ןשילױטַאק ןקיצנייא

 ,רימ טימ רעדנַאנוֿפ ךיז רע טייג רַאֿפרעד טָא ...ךריק יד ןוא ןַאמ ןיימ ---

 ,דניק סָאד טֿפױטעג טָאה ריא לייוו
 "ידהשורי רעד ןוֿפ טַאטלוזער ַא ,טייקדנילב עטנשקערַאֿפ .. .עז .ךיא ,ָא --

 -ַאברעד ,סוטסירק סוזעי ...ךיז ףיוא ןעמונעג ןבָאה ייז סָאװ ,דניז-טולב רעק
 רעצרוק ַא ןיא לייוו ַא ףיוא ןגיוא יד וצ חלג רעד טכַאמ --- ,ייז ףיוא ךיז םיר
 ? דניק ןיימ ןוט ךיא ןָאק סָאװ ןוא --- .הליֿפּת
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 ןצישַאב ןֿפלעה ןענָאק רימ לָאז סָאװ ,טַאקָאװדַא ןַא ןבָאה ףרַאדַאב ךיא --
 ןענָאק ךיז לָאז ךיא סָאװ ,טַאקָאװדַא ןַא ןיא ךיז קיטיונ ךיא ,ןײלַא ךימ ,דניק ןיימ
 ... ךייא ךרוד זַא ,טניימעג בָאה ךיא .םיא ףיוא ןזָאלרַאֿפ

 ,סיוועג ,סיוועג .עז ךיא ,ָא --
 טימ סענזיב יד ןיא ףּתוש רעטקיטכערַאב-לוֿפ ַא ,ןגָאז ךיא ןָאק ,ןיב ךיא --

 םיא טימ ןעוועג ןיב ךיא .ןטעברַאוצֿפױרַא סענזיב יד ןֿפלָאהעג בָאה ךיא ,םיא
 רימ ,ןגָאז ןָאק ןעמ ,ּפַאש םעד טנֿפעעג טָאה רע סָאװ ,ןָא גָאט ןטשרע םעד ןוֿפ
 .סענזיב יד ןֿפַאשעג ןעמַאזוצ ןבָאה

 -זיב יד ןיא טלעג ןעמוס עכיילג טגײלעגניײרַא עדייב טָאה ריא ,ױזַא יוו --
 -סיוא םעד ךרוד קידנלעוו ,טייקיריגיינ סיוא רעמ חלג רעד טגערֿפ -- ?סענ
 סָאװ ,המשנ יד ןענַאװ ןוֿפ ,הביבס רעד ןוא ןדנעטשמוא יד ןגעוו רעמ ןעניֿפעג
 ,טמוק ,טױרטעגנָא םיא זיא

  ףימ ?טלעג טַאהעג רימ . ןבָאה ןענַאװ ןוֿפ --- .ירעמ טלכיימש -- ? טלעג --
 רע .סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ןוֿפ רעדניק עמערָא ןעוועג עדייב ןענייז
 עכלעוו ,הלּכ רעשידיי רענעזעוועג ַא רענייז ןוֿפ רעטעֿפ ַא ןוֿפ טלעג ןגָארקעג טָאה
 ןבָאה הנותח ריא טימ טעװ רע זַא ,טניימעג טָאה

 רע ןוא ,רעגרָאזרַאֿפ-המשנ םעד רַאֿפ טנַאסערעטניא ןעוועג ןיוש זיא סָאד
  :טייקיריגיינ טימ טגערֿפעג טָאה

 ןעוועג זיא ,וטסגָאז ,יקסווָאדיװַאד ר"מ 1 הלּכ עשידיי ענעזעוועג ַא ענייז --
 ?טַאהעג הנותה ריד טימ טָאה רע רעדייא רערעדנַא ןַא וצ טסנקרַאֿפ

 טכַארטַאב םיא ןבָאה עלַא רָאנ ,ןעוועג טשינ רע זיא טסנקרַאֿפ ןצנַאג ןיא --
 הטרח רעטעּפש טָאה רע רָאנ ,טרָאװ ןייז ןבעגעג טַאהעג טָאה רע ,ןתח ריא רַאֿפ
 .ןגָארקעג

 ?ןעמעוו 1 טרָאװ ןייז ןבעגעג
 לסיבַא ןיוש טגָאזעג ירעמ טָאה -- ,ןעמעוװ יונעג טשינ טייוו ךיא --

 ןטלַאה-טשינ סגניווריוא ןגעװ גנונָאמרעד רעמענעגנַאמוא רעד ןוֿפ טרעטשעג
 טָאה יז .רעטָאֿפ ןקידנברַאטש סלעשַאר ןבעגעג טַאהעג טָאה רע סָאװ ,טרָאװ
 ,טלטיורעג רַאֿפרעד ךיז טָאה ןוא חלג םעד ןוֿפ ןלױהרַאֿפ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,סָאד

 יד ןבייהוצנָא טלעג סָאד ןבעגעג םיא טָאה סָאװ ,יאדװַא רעטעֿפ םעד --
 .ןגיוא יד ןיא ףיט ריא קידנקוקניײרַא ,חלג רעד טגָאז --- ,סענזיב

 סחלג םעד ןיא ןָא ירעמ ךיז טּפַאכ --- ,טגָאזעגוצ רע טָאה רעטעֿפ םעד ,ָאי --
 ,עמוס עצנַאג יד טלָאצעגּפָא רעבָא םיא טָאה רע ,רעטעֿפ םעד ,ָאי -- .הרעשה
 טשינ ,בוח ַא רַאֿפ טכַארטַאב סָאד טָאה גניווריוא .םיא ייב ןעמונעג טָאה רע סָאװ
 ,טנעס ןטצעל ןזיב טלָאצעגּפָא ןוא ,ןדנ יו

 רע יו םעד ךָאנ ףיורעד טגָאזעג יז טָאה סָאװ ןוא .עז ךיא ,עז ךיא ,ָאי --
 ?ריד טימ טַאהעג הנותח ןוא טרָאװ ןייז ןכָארבעג טָאה

 ?רעוו ---
 | .הלּכ עשידיי ןייז ,ןיימ ךיא --
 ,ריא טעז .טכַאמעגסיוא טשינ ריא טָאה סע .טגָאזעג טשינרָאג טָאה יז ,ָא --

 .םימותי יד רַאֿפ ןוא ריא רַאֿפ ןָא ךיז טמענ סָאװ ,רעטעֿפ ןכייר םעד טָאה יז
 / + םימותי --
 ,ןברָאטשעג זיא רעטָאֿפ ריא ,ָאי ---
 רעדָא טרָאװ ןייז ןכָארבעג טָאה יקסוװָאדיװַאד ר"מ רעדייא ןברָאטשעג ---

 ,ריא ןוֿפ חלג רעד סױרַא טגנירד ןוא טשרָאֿפ --- 1 רעירֿפ
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 .סייה טרעוו ןירעמ
 .ןגָאז טשינ תמאב סע ןָאק ךיא --
 רעטָאֿפ רעד ,טרעלקרַאֿפ רָאנ ךיז טָאה רע ,ןגיוצעג רעטייוו טשינ טָאה רע

 .יקקעמ
 : ןֿפורעגנָא ןילַא ךיז טָאה ירעמ
 ,ײרֿפ ךָאנ זיא גניווריוא זַא ,טניימעג עלַא ןבָאה ייז ,ױזַא ןעוועג זיא סע --

 -עג זיא רעטָאֿפ ריא רעדייא ךָאנ טַארײהרַאֿפ גנַאל ןעוועג ןיוש ןענייז רימ ןוא
 -ריוא זַא ,טניימעג עלַא ךָאנ ןבָאה ייז תעשב ,םייהעג ןיא טַארײהרַאֿפ ,ןברָאטש
 ' ,לעשַאר וצ טסנקרַאֿפ זיא גניוו

 .ךיז טײטשרַאֿפ ,ןיקסוװָאדיװַאד ר"מ ייב טעברַאעג טָאה ריא ןעוו --
 .ָאי --

 ,בוטש רעטלַאק רעד ןיא סייה ױזַא ןעוועג ריא זיא סע .טיור ןעוועג זיא ירעמ
 לכיט ןטימ םינּפ סָאד ןרעכעֿפ שזַא טזומעג טָאה יז זַא ,ןענוֿפעג ךיז ןבָאה ייז ואוו
 ,ףיורעד ןגָאלשעגסױרַא טָאה סָאװ ,סייווש םעד ןשיװּפָא ןוא

 טנעז ןוא סענזיב יד ןיא ןעמַאזוצ טעברַאעג טָאה ריא ,ײטשרַאֿפ ךיא ,ױזַא --
 ןַאמ טנעז ריא זַא ,טסואוועג טשינ טָאה רענייק .םייהעג ןיא טַאריײהרַאֿפ ןעוועג
 וצ טסנקרַאֿפ זיא יקסווָאדיװַאד ר"מ זַא ,טנכערעג ץלַא ןבָאה ייז ןֹוא ,בייוו ןוא
 ןעמָאנ רעשילביב ַא ? יז טסייה ,ריא טגָאז ,לעשַאר ,הלּכ רעשידיי ןייז

 .ָאי --

 ןעוועג טשינ טנעז ריא ,טסייה סָאד ,תוֿפּתוש ןיא טעברַאעג טָאה ריא ןוא --
 ?ןטֿפעשעג יד ןיא ףּתוש ַא רָאנ ,ןיקסווָאדיװַאד ר"מ ייב טלעטשעגנָא

 .ןירעֿפױקרַאֿפ ַא רַאֿפ טלעטשעגנָא יקסווָאדיװַאד ר"מ ךימ טָאה טשרעוצ --
 טעברַאעג ,ךיז טײטשרַאֿפ ,רימ ןבָאה ,טַאהעג-הנותח ןבָאה רימ ןעוו ,ךָאנרעד
 ךיא ,טנכייצעג בָאה ךיא ,טעברַא רעד ףיוא ןבעגעג גנוטכַא בָאה ךיא .ןעמַאזוצ
 בָאה ךיא .ךַאֿפ רעזדנוא רַאֿפ ןלעדָאמ טכַאמעגרעביא בָאה ךיא ,טרילעדָאמ בָאה
 יד ןבעגעג ןגניווריוא בָאה ךיא .ןליוו רעֿפױקניא ערעזדנוא סָאװ ,טסואוועג
 םרָאֿפ יד טנכייצעג בָאה ךיא ,קיטש ןייא ןוֿפ דיילק-עשזילגענ םעד ןוֿפ עעדיא
 ןטעברַאסיױא ןביוהעגנָא רימ ןבָאה רעטסומ םעד ךָאנ ןוא ,רעטסומ םעד ןוֿפ
 .טכַאמעג ךייר ןיקסווָאדיװַאד טָאה עיצקודָארּפ-ןסַאמ יד טָא ,ָאי ,לקיטרַא-ןסַאמ ַא
 ןבָאה ,ּפַאש רעזדנוא ןגיוצעגרעבירַא ןבָאה רימ .סענזיב יד ןֿפַאשעג טָאה סָאד
 טעו רע .?סלדנָאב, ןבעגעגמײהַא ןבָאה ,רעטעברַא רעטרעדנוה טלעטשעגנָא
 -- ,סענזיב יד ןטעברַאֿפױרַא ןֿפלָאהעג םיא בָאה ךיא ,ןענעקײלרַאֿפ טשינ סע
 "וטיס רעמענעגנַאמוא רעד ןוֿפ ןגָארקעגסױרַא ןייוכעלסיב ךיז ירעמ טָאה
 טָאה ןגניווריוא טימ ןבָאה-הנותח ריא ןגעוו גנושרָאֿפסױא יד רעכלעוו ןיא ,עיצַא
 ,טכַארבעגנײרַא יז

 ?דַאֿפ םעד ןיא טנעטעּפמָאק ,ךיא עז ,טסיב וד --
 וליֿפַא ןיב ךיא .ךעלדמעה ןוא סעקזולב ייב טעברַאעג ןײלַא בָאה ךיא ---

 עֿפָארטסַאטַאק יד טקנעדעג ריא .רעײֿפ-"לגנעיירט; םעד ןיא טּפַאכעגנײרַא ןעוועג
 ?קירוצ רָאי רָאּפ ַא טימ סיעלּפ ןָאטגנישַאו ףיוא

 ,רימ לייצרעד !טנַאסערעטניא יװ -- .חלג רעד ךיז טנָאמרעד -- ,ָאי ,ָאי --
 ,ריא ןגעוו טרעהעג ליֿפ ױזַא בָאה ךיא .עֿפָארטסַאטַאק רעד ןגעוו ,ךיד טעב ךיא

 רימ טמוק סע ןעוו ,לָאמ ןדעי .םעד ןגעוו ןטכַארט וצ רעווש רימ זיא סע --
 ךיא םולח טכַאניײב לָאמ לייט ....ןַארַאס ךיז רַאֿפ ךיא עז ,ןעקנַאדעג יד ףיוא
 ,ןסעגרַאֿפ וצ ךיז ימ ךיא ...עקינַאּפ ןיא סיוא ךיא יירש ,ןוֿפרעד
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 יד סָאד זיא רעוו ,ךיד טעב ךיא ,רימ גָאז רָאנ ,ןײטשרַאֿפ סע ןָאק ךיא ,ָאי --
 זומ חלג ַא רָאנ ,טייקיריגיינ ןיימ לחומ ייז ? טנָאמרעד טסָאה וד סָאװ ,ַארַאס
 ןענייז סָאװ ,יד ןוֿפ ,תומשנ יד ןוֿפ ןבעל סָאד ןענעק זומ רע ,ןכַאז ליֿפ ױזַא ןסיוו
 עֿפָארטסַאטַאק רעד ןגעוו ןרעה ױזַא ליוו ךיא ןוא ,טנַאה ןייז ןיא ןבעגעגרעביא
 .טבעלעגרעביא ןילַא יז טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןוֿפ

 ,ןבעל ןיימ טעװעטַארעג טָאה סָאװ ,ץישֿפיל ַארַאס לדיימ ַא זיא סָאד -- = |
 ?ןבעל ןייד טעװעטַארעג טָאה יז --
 זיא ,ץַאקרוטש ַא יװ ןדנוצעגנָא ךיז טָאה יז .ןעמוקעגמוא ןיײלַא ןוא ,ָאי --

 טימ ,טשרעוצ ןוא ...ןקלַאב רעקידרעיײֿפ ַא יו רעטצנעֿפ ןוֿפ ןלַאֿפעגרעטנורַא
 ךימ טגערֿפ ,רעטָאֿפ ,ךייא טעב ךיא ...בייל ריא ןיא ןכָאטשעגניײרַא זָאלג םעד
 ןעוו ,לָאמ ןדעי .םעד ןָא ךיז ןענָאמרעד וצ רעווש ױזַא רימ זיא סע ,רעמ טשינ
 ,ןֿפָאלש טשינ טכַאנ עצנַאג ַא ךיא ןָאק ,םעד ןגעו רעלק ךיא

 ןגערֿפ טשינ רעמ לעװ ךיא ,ײטשרַאֿפ ךיא ,ײטשרַאֿפ ךיא --
 :טגערֿפעג ךָאד יקקעמ רעטָאֿפ טָאה ןטכַארטכָאנ עלייוו ַא ךָאנ רעבָא
 ?רךיא רַאֿפ ןוטעג וטסָאה סָאװ ןוא --
 ?ןעמעוו רַאֿפ --
 ,ןבעל ןייד טעװעטַארעג טָאה עכלעוו ,ץישֿפיל ַארַאס רעד רַאֿפ ןיימ ךיא --
 ?ןוט טנָאקעג ךיא בָאה סָאװ ---
 -ַאד ר"מ טימ טריֿפעג טסָאה וד סָאװ ,ּפַאש םענעגייא ןייד ןיא ,ןיימ ךיא ---

 ,עבלעזַא ערעדנַא ןוא ץישֿפיל ַארַאס רעד ןגעוו טרעלקעג ריא טָאה .ןיקסווָאדיװ
 ?רעײֿפ-"לגנעיירט, םעד ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז סָאװ

 ,ןסיוועג סירעמ וצ עגַארֿפ עטקעריד ַא ןעוועג זיא סָאד
 יד .םעד ןגעוו טרעלקעג טשינ בָאה ךיא ,תמא םעד ןגָאז ךייא לעװ ךיא --

 ןטֿפעשעג ןייק טשינ טוט רענייק .טֿפעשעג זיא טֿפעשעג ,רעטָאֿפ ,ױזַא זיא ךַאז
 ,לקיטרַא ןדעי ייב .גנונעכערסיוא רעזדנוא טָאהעג ןבָאה רימ .ןגינעגרַאֿפ בילוצ
 -סיוא רעירֿפַא טֿפרַאדַאב רימ ןבָאה ,ןריצודָארּפ וצ ןבילקעג ךיז ןבָאה רימ סָאװ
 ןבָאה רימ .ץנערוקנָאק יד ,רעדיוװ ןוא .ןעניול זדנוא ךיז טעװ סע יצ ,ןענעכער
 ,ענעגייא סָאד ןוט טזומעג ןבָאה רימ .ןעגנוטכירנייא עיינ ןריֿפנײא טנָאקעג טשינ
 טשינ זיא טֿפעשעג, : ןגָאז קידנעטש טגעלֿפ גניווריוא .ןוטעג ןבָאה ערעדנַא סָאװ
 .טכער טָאה רע ןוא ."ןכַאז עדייב יד ןשימֿפיונוצ טשינ ןרָאט רימ .הקדצ ןייק
 ,טכַא ןיא ןעמענ ףרַאדַאב ןעמ סָאװ ,סענזיב ןיא ןכַאז ליֿפ ױזַא ןַארַאֿפ ןענייז סע
 ,סיורג יױזַא זיא ץנערוקנָאק יד ,רעטָאֿפ ,טסייוו ריא

 עסיורג ַא ןעוועג טסיב וד זַא ,סיוא עקַאט טעז סע .ײטשרַאֿפ ךיא ,ָאי ,ָאי --
 ַא וצ טשינ ביוא ,לייט ןסיורג ַא וצ טקיטכערַאב עקַאט טסיב וד ןוא ,ןַאמ ןייד ףליה
 לכיימש רעטכייל ַא ןוא ,טגָאזעג חלג רעד טָאה --- ,סנגעמרַאֿפ ןייז ןוֿפ ,טֿפלעה
 וצ ןלעֿפרַאֿפ טנָאקעג טשינ טָאה ירעמ סָאװ ,ןּפיל ענייז ףיוא טליּפשעג טָאה
 ןיא ןעגנולקעג ףרַאש טָאה סָאװ ,ןָאט ןשינָאריא םעד ךיוא יוװ ,םיא ןקרעמַאב
 ןטוג ַא וצ ןייג ןיילַא טסֿפרַאדַאב וד זַא ,ןכער ךיא -- .רעטרעוו עטצעל ענייז
 טוג ױזַא ךיז טסנעק ,ןכַאז-טֿפעשעג ןיא גנורַאֿפרעד ליֿפ ױזַא טסָאה .טַאקָאװדַא
 ,ריד ןָאק ךיא .ןבעג הצע ןַא טוג ןענָאק ךיז טסעװ וד זַא ,ןכַאז-טלעוו ןיא סיוא
 -עג חלג רעד טָאה --- ,םעד ןיא ןייז קיֿפליהַאב טשינרָאג טימ ,ןרעױדַאב םוצ
 ,ןסיוו וצ ןירעמ ןבעגעג םעד טימ טָאה רע סָאװ ,טרָא ןוֿפ ךיז קידנבײהֿפױא ,טגָאז
 סָאװ ,םינינע רַאֿפ טָאג ןוֿפ טצעזעג ןיב ךיא -- .טקידנעעג זיא ץנעידיוא יד זַא
 ,טלעוו-רעד וצ טשינ ןרעהעג
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 ּפערט יד!רעטנורַא ירעמ זיא ץרַאה רעווש ַא ןוא םינּפ ןקידעמַאלֿפ ַא טימ
 ןעגנָאהעג ךָאנ זיא ןּפיל עריא ףיוא .סַאג ןיא סיױרַא זיא ןוא עידוטס סחלג םעד ןוֿפ
 טיול ךעלריטַאנ ױזַא ,טנכערַאב טשינ ױזַא ןלַאֿפ ןזָאלעג טָאה יז סָאװ ,טרָאװ סָאד
 ."םעד ןגעוו טכַארטעג טשינ בָאה ךיא; ,"טניולעג טשינ ךיז טָאה סע; : גנוריֿפ ריא
 עכלעוו ,ץישֿפיל ַארַאס ןגעוו טכַארטעג טשינ ?טכַארטעג טשינ יז טָאה סָאװ ןגעוו
 ןטינשעגנייא בייל ריא טָאה ,רעטצנעֿפ םענעכָארבעגכרודַא ןיא ןענַאטשעג זיא
 ,ירעמ ,יז ןענַאװ זיב ,טנעה יד ןוֿפ יז טזָאלעגסױרַא טשינ ןוא זָאלג ןֿפרַאש ןיא
 יז ,סיֿפ יד רעטנוא לקינַאג ןוֿפ ןדָאבסוֿפ םענרעזייא םעד ןענוֿפעג טשינ טָאה
 יז לייוו ,םעד ןגעוו ןטכַארט טלָאװעג טשינ טָאה יז לייוו ,טכַארטעג טשינ טָאה
 ,רעטומ ריא ,טייהדניק ריא ,טנגוי ריא ,ןבעל ןגייא ריא ןסעגרַאֿפ טלָאװעג טָאה
 ,עטסרעייט סָאד ,עקידרקיע סָאד ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןכַאז עלַא יד ,ןטענ ,עכָאב ריא
 סָאװ -- ,ךַאז ןייא ןגעו טכַארטעג רָאנ טָאה ןוא ,ןבעל ןיא עטסקילייה סָאד

 ערעכייר סָאװ ,ןענידרַאֿפ וצ טלעג רעמ סָאװ ,ןטֿפעשעג יד ןרעסערגרַאֿפ וצ רעמ
 יד ןענייז סָאװ ,ערעדנַא ,סנירעטעברַא ערעדנַא רעמ סָאװ ,ןבָאה וצ רעדיילק
 .ןצונוצסיוא ,סירעמ עבלעז יד ןוא סצישֿפיל ַארַאס עבלעז

 טימ יז טייג טציא ןוא .ןעוועג תמא זיא סע סָאװ ,טגָאזעג ךיז יז טָאה סָאד
 רעביא ,ץרַאה ריא ןיא דנואוו ענעֿפָא ןַא יו טירב רעכלעוו ,תמא ןטעקַאנ םעד
 .קרָאי-וינ ןוֿפ ןסָאג יד

 ,גָאט רעבלַאה ךָאנ זיא סע .רַאוטָארט ןטכיײֿפ םעד רעביא טלַאֿפ יינש רעניד ַא
 טכידעג טגנעה לּפענ רעקידעגָארט-יינש ַא .ךעלטכַאנרַאֿפ סיוא טעז סע רָאנ
 "ביל עשירטקעלע סױרַא ןענייש רעטצנעֿפ-יוש יד ןוֿפ .ןסַאג רעקרָאי-וינ יד רעביא
 ןסַאג יד ףיוא ןענערב סענרעטמַאל עקינייא וליֿפַא ,רָאוטָארט םעד רעביא רעט
 -עג טימ טּפָארּפעגנָא ןענייז ןסַאג יד .גנַארדעג ןטכידעג ןיא ךיז ןלייא ןשטנעמ
 טּפעלשעג רענעגעװיטסַאל ןוא ןליבָאמָאטױא עכעלגעוַאב םיוק ןטייק עטכיד
 ,דרעֿפ עסיורג ןוֿפ

 יז יװ רָאֿפ ךיז טמוק יז .טשינ ןיילַא יז סייוו ,ןיהואוו .טלייאעג טייג יז
 -רעוויר ףיוא ,ןיגמײהַא ףרַאדַאב יז זַא ,סייוו יז .טַאהעג טשינ םייה ןייק טלָאװ
 -רעקרַאֿפ רעד ןיא קעװַא יז ןריֿפ סיֿפ עריא רָאנ ,דניק ריא וצ ,וויירד-דיַאס
 טשינ ךָאנ סייוו יז ,טיונ ןיא זיא יז ,ריא טימ טעשעג סָאװ-סעפע .גנוטכיר רעט
 ךיז ןֿפיױקוצנײא טלעג גונעג טָאה יז .טיונ ריא טײטשַאב סע סָאװ ןיא ,יונעג
 "ייא ןַא ףיוא טנעה יד טימ טשינ טגנעה יז .ףרַאדַאב יז גרַאװנסע ןַא רַאֿפ סָאװ
 טשינ ןכוז סיֿפ עריא ,קָאטש ןטנעצ ַא ףיוא לקינַאג ןיילק ַא ןוֿפ גנַאטש טענרעז
 ןעוו ,לָאמסנעד יװ רָאֿפ ךיז יז טמוק ךָאד ,טנַאװ רעקיטַאלג ַא ףיוא טלַאהנָא ןייק
 -ַאטיא םעד ןוֿפ ןרָאװעג טקישעגמיײהַא זיא ןוא לדיימ ןיילק ַא ןעוועג זיא יז
 ןעגנַאהעג זיא יז ןעוו ,לָאמסנעד יו ןוא ,ןקידייל ןטימ ןַאמירעסָארג ןשינעיל
 .עדייבעג-"לגנעיירט, רעד ןוֿפ לקינַאג ןֿפױא

 ,ןייגרעטנוא יז טעו טשינַא ,טרָא ןֿפױא ָאד ךיילג ןעשעג ריא טימ זומ סנ ַא
 ןעלמרומ ןייא ןיא יז טלַאה ,טיונ ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה יז ןעוו ,לָאמסנעד יו ןוא
 "! ךימ ףלעה ,סוזעי רעסיז !רימ ףלעה ,סוזעי רעסיז" : ךיז וצ

 ,"סוזעי ןסיז; םעד ןוֿפ ליוו יז סָאװ ,ןייז ןָאק ףליה יד סָאװ ןיא ,טשינ סייוו יז
 ױזַא זיא ץרַאה ריא ןוא ,טקיטשעג רעוו יז טלָאװ סע יו גנע זיא לעק ריא רָאנ
 ךיז טרַאּפש יז יו טשינ טקרעמַאב יז ןוא .טבירטַאב ױזַא טימעג ריא ןוא ,רעווש
 ,רַאוטָארט ןֿפױא עסַאמ רעקידנלייא ,רעטקַאּפמָאק רעד ךרוד טעּפמיא טימ ךרודַא
 ןוֿפ גנַארדעג םעד ךרוד וינעווע ןָאסידעמ טנַאּפשעגרעבירַא ןיוש יז טָאה טציא
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 ןגנע ןכרוד ךרודַא טנַאּפש יז .וינעווע קרַאּפ ףיוא ךיז טניֿפעג יז ,רענעגעוו יד
 טייג יז ןוא ,וינעווע רעטירד רעד ייב ןיוש זיא יז ,רעטייוו טייג ןוא רעקרַאֿפ-ןסַאג
 : .רעטייוו ,רעטייוו

 םינּפ ריא ןטסגנַא טימ ןסָאגַאב זיא דיילק ריא רעטנוא בייל ןיילק ריא
 ךרודַא-טצילב קנַאדעג ַא ,ןּפַאלק ןייא ןיא ץרַאה ריא ,ןעמַאלֿפ ןייא ןיא טלַאה
 -עגרעביא לעװ ךיא ,דרעֿפ ןוֿפ ןרעוו ןטָארטעצ סיוועג לעװ ךיא;: חומ ריא ךרוד
 ןביײהנָא ,ןבעל זומ יז ,ןבעל ליוװ יז ,טיוט םעד טשינ ליװ יז ,ןיינ ."ןרעוו ןרָאֿפ
 ,דניק ריא רַאֿפ ןבעל ליוװ יז ,ןבעל זומ יז ,דניק ַא טָאה יז .סיינ סעּפע ןוֿפ

 זומ יז ,דימ זיא יז .וינעווע רעטירד רעד ןוֿפ "לע; םייב ּפָא ךיז טלעטש יז
 גנַארדעג רעד .רקֿפה ףיוא טזָאלעגרעביא ץלַא טָאה יז .דניק ריא ןעז ןרָאֿפמײהַא
 זַא ,וינעווע רעטירד רעד רעביא טכידעג ױזַא זיא רעייגכרוד ןוא רענעגעוו ןוֿפ
 ,ּפָאק ןרעביא טּפַאלק "לע; רעד ,ןײגכרודַא טשינ ןָאק יז

 יטקַאט ַא ּפָא טלעטש יז
 ,ןייג .ויַארד-דיַאסרעװיר ןוא רעטסקיצעביז-ןוא-ףניֿפ רעד וצ ךימ טריֿפ;

 וצ ךימ טגנערב ,ןיינ --- .טרָא ןוֿפ ךיז טריר יסקַאט יד ןעוו ,יז טֿפור --- ,ןייג
 ."רעטסקיצרעֿפיןוא-ןביז רעד םורַא ,וינעווע רעטייווצ רעד

 יז ואוו ,ךריק רענרעצליה רעניילק רעד וצ ,ןייג טלָאװעג יז טָאה ןיהַא ,ָאי
 .עסעמ רעקידנגרָאמירֿפ רעד וצ גָאטנוז ןדעי ןייג טגעלֿפ

 רָאּפ ַא ,למיה ןטנקלָאװרַאֿפ םעד ךרודַא טכיל ךָאנ טרעמיש סַאג רעד ףיוא
 "ניה םעד ףיוא ןגייווצ עטעקַאנ ערעייז שירעכערבצרַאה סיוא-ןקערטש רעמייב
 ןוֿפ קע ןיא רעוויר-טסיא םעד רעבירַא ךיז טזייוװַאב סָאװ ,למיה ןוֿפ טנורגרעט
 -פערט יד ףיוא ןייטש ירעמ טביילב טונימ ַא .סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-ןביז רעד
 רעסַאװ ןוֿפ רעמיש ַא ןעז ןָאק יז ,ךיז רַאֿפ טייוו טקוק ןוא ךריק רעד ןוֿפ ךעל
 .למיה ןכעלטכַאנרַאֿפ םעד רעטנוא

 טכיל"המשנ רָאּפ ַא רָאנ ,רעטצניֿפ-קָאטש ןיוש זיא ךריק רעד ןיא קינייוװעניא
 קידנוירעמיש-קידרעכיור רעייז ןֿפרַאװ ןוא סנטסַאק ענרעזייא ןוֿפ סיױרַא ךיז ןקוט
 רעד ןוֿפ םינּפ ןקידרעצ םעד ףיוא קילב ַא טֿפרַאװ יז ,דליב קילייה ַא ףיוא טכיל

 ריא ןוֿפ רעּפרעק ןטקינײּפעג םעד ינק יד ףיוא טלַאה יז יו עירַאמ רעקילייה
 ןצנַאג ןיא ןיוש .טייהניואוועג סיוא ךיז טמלצ ןוא ינק יד ףיוא טלַאֿפ ירעמ .ןוז
 "עג ןוֿפ טלַאטשעג עוויסַאמ יד טגנעה ,טייקלקנוט רעקידנטָאש ןיא ןלױהרַאֿפ
 -סיוא ןצנַאג ןיא טרעוו סקיֿפיצורק רעסיורג רעד שטָאכ .סקיֿפיצורק םענעטינש
 טשרעהַאב רע :טרָאד ןייז ןייז ירעמ טליֿפרעד ,טייקלקנוט רעד טימ טשימעג
 "סיוא ,עקיטכעמ ענייז טימ ,סױרַא טייקלקנוט רעד ןוֿפ ,ךריק רעד ןוֿפ ללח םעד
 ,םלצ םעד רעביא סמערָא ענעגיוצעג

 ףיוא ירעמ ךיז טֿפרַאװ טכיל עקידנענערב יד רַאֿפ ,סקיֿפיצורק םעד רַאֿפ
 | .ינק יד

 סעסוזעי ןיא ןייא טשינ ךיז טקוק ןוא ןגיוא יד ןֿפָא טשינ יז טלַאה לָאמ סָאד
 .טשינ יז טעז םינּפ סעסוזעי .לָאמ סרעדנַא ןַא ןָאט סע טגעלֿפ יז יו םינּפ ןקידנדייל
 ןענוֿפעג ןעוועג ךיז טלָאװ סע יו ,ּפָאק ריא רעביא טייקלקנוט רעד ןיא טשרעה סע
 ןוֿפ םינּפ סָאד ןלעטשרָאֿפ ךיז טוואורּפ ןוא ןגיוא יד טכַאמרַאֿפ יז ,למיה ןיא
 ריא ףיוא ,ריא ףיוא ןקוק ןגיוא ענייז ,םינּפ קידעבעל סעסוזעי רָאנ ,סקיֿפיצורק
 ץלַא ,סיוא ץלַא םיא רַאֿפ טלייצרעד יז ןוא ,יז טרעה רע ,יז טעז רע .ןיײלַא
 טַאהעג טָאה יז סָאװ ,סָאד ,יקקעמ רעטָאֿפ ןוֿפ ןלױהרַאֿפ טָאהעג טָאה יז סָאװ ,סָאד
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 סָאװ ,ןוֿפרעד ןרעלק טלָאװעג טשינ טָאה יז סָאװ ,סָאד ,ןילַא ךיז ןוֿפ ןלױהרַאֿפ
 ,םיא יז טלייצרעד ץלַא --- ,םעד ןָא ןענָאמרעד טלָאװעג טשינ ךיז טָאה יז

 יז יו ,רעדליב-ןעקנַאדעג עריא ךרוד טקעריד רָאנ ,רעטרעװ טימ טשינ !
 .סיֿפ ענייז וצ ייז טגיילעג ןוא ןבעל ריא ןוֿפ רעטעלב יד טנֿפעעגֿפױא טלָאװ

 םיא בָאה ךיא .הלּכ רעשידיי ןייז ןוֿפ ןגניווריוא ןעמונעגקעװַא בָאה ךיא;
 טַאהעג ביל םיא בָאה ךיא לייוו רַאֿפרעד טשינ רימ טימ ןבָאה וצ הנותח ןעגנואווצעג
 ךיא זַא ,ריא ןזייוו ןוא לעשַאר רעביא ןריֿפמואירט טלָאװעג בָאה ךיא לייוו רָאנ
 רע .טענ רעדורב ןייז טַאהעג ביל בָאה ךיא ,ריא ןוֿפ ןתח ריא ןעמענקעװַא ןָאק
 קיֿפליהַאב םיא טלָאװעג ,ןענידַאב םיא טלָאװעג בָאה ךיא ,טֿפרַאדַאב ךימ טָאה
 רע .ןבָאה הנותח רימ טימ ןזומ לָאז גניווריוא זַא ,ױזַא טכַאמעג בָאה ךיא ,ןייז
 .ןשטנעמ ןקידנברַאטש ַא ןבעגעג טָאה רע סָאװ ,טרָאװ סָאד ןכערב טזומעג טָאה
 ךיא ןוא ,ססוג ןוֿפ טעב םייב הּפוח רעד טימ םיא ףיוא טרַאװעג טרָאד ןבָאה ייז
 רָאנ ,טַאהעג ביל ױזַא םיא בָאה ךיא לייוו רַאֿפרעד טשינ .ןעמונעגוצ םיא בָאה
 ענעגייא ןייז טָאה ,ןַאמסטֿפעשעג רעקיאעֿפ ַא זיא גניווריוא זַא ,טסואוועג בָאה ךיא
 ןוֿפ ןעמונעג טָאה רע סָאװ ,טלעג םעד טימ טנֿפעעגֿפױא טָאה רע סָאװ ,קירבַאֿפ
 ןיא ןעניואוו טלָאװעג בָאה ךיא .ךייר ןייז טלָאװעג בָאה ךיא .רעטעֿפ סלעשַאר
 טגָאלּפעגנָא ךיז ןבָאה רעדניק יד ןוא עמַאמ ןיימ יו טשינ ,ןרעמיצ עקיטכיל עכייר
 ,טלָאװעג בָאה ךיא ,רעדיילק ענייש ןבָאה טלָאװעג בָאה ךיא .ןבעל ץנַאג רעייז
 ךס ַא ןכָאה טלָאװעג בָאה ךיא ןוא .ןבעל גנירג ַא ןבָאה ןלָאז רעדניק עניימ זַא
 טשינ לָאמ ןייק ןוא םערָא ןייז רעמ טשינ לָאמ ןייק לָאז ךיא זַא ,קנַאב ןיא טלעג
 טּפוטשעג ןגניווריוא ךיא בָאה ,טעברַא ךָאנ ןשטנעמ ערעדנַא וצ ןעמוקנָא ןֿפרַאד
 ןעמונעג ןבָאה רימ .סוזעי רעסיז ,ןוטעג סע בָאה ךיא ,ּפַאש םעד ןרעסערגרַאֿפ וצ
 ןוא ,טייקרעכיז רעכעלשטנעמ רַאֿפ גנוטכירנייא רעדעי ןָא ,זיוה-רעגַאל טלַא ןַא
 וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא סע ןעוו ,לָאמ ןדעי ןוא --- ,ּפַאש ַא ןיא סע טלדנַאוװרַאֿפ
 ךיא בָאה ,ןטעברַא סרָאטײרעּפָא יד ואוו ,ןרָאג ןטשרעבייא ןֿפױא ךיז ןעניֿפעג
 רעיײֿפ סָאד יו ,עדייבעג-?לגנעיירט; רעד ןיא גָאטײב תבש םענעי ךיז רַאֿפ ןעזעג
 םעד ןוֿפ ןקוקסורַא םינּפ סַארַאס ןעזעג בָאה ךיא .לקניוו ַא ןוֿפ סױרַא טמַאלֿפ
 יד טכַאמרַאֿפ בָאה ךיא רָאנ ,רָאה עריא טּפַאכעגמורַא טָאה סָאװ ,רעײֿפ ץנַארק
 רעכעלקערש רעד ןוֿפ ןורּכז ןדעי טלַאװעג טימ ךיז ןוֿפ טגָאירַאֿפ בָאה ךיא .ןגיוא
 "עג טלָאװעג טשינ בָאה ךיא ,םינּפ סַארַאס ןעז טלָאװעג טשינ בָאה ךיא .ענעצס
 ,זָאלג ןקידעכעטש ןיא ןטינשעגנייא ךיז טָאה סע יוװ בייל גנוי ריא ןיא ןעקנעד
 רעסיז ,ריד ןיא ןעקנעדעג וליֿפַא טלָאװעג טשינ בָאה ךיא .ןעװעטַאר וצ ךימ ידּכ
 ןֿפױא טנעה יד טימ ןעגנַאהעג ןיב ךיא ןעוו ,ןעמונעגנָא ךימ טסָאה וד יוו ,סוזעי
 ןטייווצ ןוֿפ דליש רעד וצ ןגָארטעגרעטנורַא ךימ טסָאה וד ןוא ,לקינַאג םענרעזייא
 .ןרעװ טעװעטַארעג לָאז ךיא זַא ,ןעגנַאהעגֿפױא טרָאד טסָאה וד סָאװ ,קָאטש
 ןגעוו ןטכַארט טלָאװעג טשינ בָאה ,םעד ןיא ןעקנעדעג טלָאװעג טשינ בָאה ךיא
 -עג בָאה ךיא .טלעג רעמ ןכַאמ ןוֿפ ןַאמ ןיימ ןטלַאהּפָא טשינ לָאז ךיא ידּכ ,םעד
 ױזַא יװ םעד ןגעוו טכַארטעג רָאנ בָאה ךיא ןוא ,טלעג ךס ַא ,טלעג ןבָאה טלָאװ
 םערָא טשינ רעמ לָאמ ןייק ,לָאמ ןייק ןלָאז רימ ידּכ ,טלעג רעמ סָאװ ןכַאמ וצ
 "...סוזעי רעסיז ,תמא רעקיטכיר רעד זיא סָאד ,ןייז

 ןענוּפשעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,טייקרעטיב ליונק רעד .ןעמוקעג סע זיא טציא ןוא
 לָאמ 8 טימ ךיז טָאה ,טרָאד ןקעטש ןבילבעג זיא ןוא לעק ריא וצ ץרַאה ריא ןוֿפ
 ַא טימ טצַאלּפעגסױא טציא ןבָאה סָאװ ,ןרערט עקידנצײלֿפ ןיא טזײלעגֿפױא
 טשינרָאג ןוֿפ וליֿפַא ,טדערעג רעמ טשינרָאג טָאה יז .ןגיוא עריא ןוֿפ םָארטש

4 



 יד וצ רעטנעענ ןוא רעֿפיט טערונעגנייא םינּפ ריא טָאה יז רָאנ ,טכַארטעג רעמ
 | ,ןרערט עריא טימ ץלָאה סָאד ןסָאגַאב ןוא סקיֿפיצורק םענרעצליה ןוֿפ סיֿפ

 ,העש ַא ,סקיֿפיצורק םעד ןוֿפ סיֿפ יד ייב ןגעלעג טשינ טרָאד זיא יז גנַאל יו
 ,טסואוועג יז טָאה ,ןבױהעגֿפױוא ךיז טָאה יז ןעוו רָאנ ,טייקיבייא עצנַאג ַא יצ
 .ןוט וצ טָאה יז סָאװ

 הליזגב ריא ןוֿפ ןעמונעגקעװַא םיא טָאה יז .לעשַאר וצ טרעהעג גניווריוא
 טָאה רע סָאװ ,גָאװצ םעד ןכַאמטוג לָאז רע ידּכ ,ןבעגקירוצ םיא ףרַאדַאב יז ןוא
 ןטוג ריא טימ ןבעגקירוצ םיא טעװ יז .רעטָאֿפ ןקידנברַאטש סלעשַאר ןבעגעג
 יז ליוו ךיז רַאֿפ .טג ןוֿפ רודעצָארּפ יד ןרעטכײלרַאֿפ וצ ןוט ץלַא טעװ ןוא ןליוו
 יו ןבעל ןוא ךַאֿפ ריא ייב טעברַא ןכוז ךיז טעװ יז ,םיא ןוֿפ טשינ טלעג ןייק
 רעייז ךרוד ןלעטשנייא ץלַא רע לָאז דניק םעד רַאֿפ .עטלעטשעגנָא ערעדנַא עדעי
 -יואוו עקיסַאּפ ַא ןעניֿפעג טעװ יז רָאנ יוװ זיוה ןייז ןזָאלרַאֿפ טעװ יז .טַאקָאװדַא
 וצ ןייגקירוצ טלָאװעג יז טלָאװ ץלַא ןוֿפ רעמ .טנגעג רעכייר-טשינ ַא ןיא גנונ
 -רעֿפ-ןוא-טכַא רעד םורַא ץעגרע ,ריא וצ טניואוועגוצ זיא יז סָאװ ,טנגעג רעד
 -סיוא יז ןלָאז סָאװ ,ןעלטימ גונעג טָאה יז .רעוויר-טסיא םייּב ,סַאג רעטסקיצי
 ןגרָאזַאב ןוא טעברַא ןעניֿפעג טעװ יז ןענַאװ זיב ,דניק ןטימ םעװקַאב ןטלַאה
 ,דניק ןוֿפ טלַאהֿפיוא םעד

 זיא ןוא ןרערט יד טשיװעגּפָא ךיז טָאה ,טרָא ןוֿפ ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה יז
 ,ןסיורד ןיא סױרַא
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 .ןטלַא םייב טריֿפעג ץלַא ךָאנ ךיז טָאה סָאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ףיוא

 -עגֿפױא זיא ,לבלעוועג םעד ןוֿפ הנויח ענדיב יד ןגיוצעג ץלַא טָאה ףלָאװ-השמ
 זיא ןוא ךיק ןיא ןענעװַאד סָאד טּפַאכעגּפָא טָאה ,שינרעטצניֿפ-קָאטש ןיא ןענַאטש
 ,םָארק רעד טימ ךיז ןבעגּפָא ּפָארַא

 טלעג םיא ייב טמענ יז זַא ,ןוז ןטימ ךיז טעז בייוו ןייז זַא ,טסואוועג טָאה רע
 ןייק טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רע .ףליה סגניווריוא טימ טרידוטש ןעטיינ זַא ןוא
 ןוֿפ ,ןעמעלַא ןוֿפ טדײשעגּפָא ךיז רע טָאה רעבָא רַאֿפרעד .םעד ןגעקַא ןבעג הצע
 עכַאּפערעשט ַא יו שינעטלעהַאב ןגייא ןייז ןיא ןעגנַאגעגנײרַא זיא ןוא ,ןענעטיינ
 טלעוו-רעד ןוֿפ יוװ ױזַא .ןרָאװעג רעמירֿפ לָאמַא-סָאװ זיא רע .לביטש ריא ןיא
 "נָא ןייא ןיא ןטלַאהעג רע טָאה ,ןטרַאװרעד וצ סָאװ טשינ ןיוש רעמ רע טָאה
 ,טלעוו רענעי רַאֿפ תורצוא ןעלמַאז

 סָאװ ,םעד טימ זַא ,ןעניֿפעגוצסיױא ןענעטיינ ןעמונעג גנַאל טשינ ךיוא טָאה סע
 םוצ קירוצ ךיז ןעמונעג ןוא שטיוָאנַאזַאכ .רד ןוֿפ ןדיירנייא טזָאלעג ךיז טָאה רע
 רעביא ןעוועג זיא סָאװ ,סנױזַא סעּפע ךיז רַאֿפ ןעמונעגרעטנוא רע טָאה ,ןענרעל
 ןטייקכעלגעמ עקיטסייג ענייז רעביא --- ךָאנ רעמ ,ןטייקכעלגעמ עשיזיֿפ ענייז
 טרעבָאר ,טנײרֿפ ןייז .טזַאיזוטנע טימ ןענרעל םוצ ןעמונעג ךיז רע טָאה בײהנָא ןיא
 ןייז ןיא טריֿפעג םיא טָאה ןוא ךָאװ ַא לָאמ רָאּפ ַא םיא ךָאנ ןעמוקעג זיא ,שריה
 ןייז סָאװ ,שטנעמ ַא ךיוא ,ַאיבמולָאק וצ יעוובָאס רעד ןיא ּפָארַא לוטשיןדילַאװניא
 רעבָא טָאה ןעטיינ .טעטיסרעווינוא ןיא ןריֿפ םיא טגעלֿפ ,טלעטשעגנָא טָאה רעדורב
 ןביוהעגנָא טָאה רע .תוחֹוּכ ענייז רעביא ןעוועג זיא טעברַא יד זַא ,ןעזעגנייא דלַאב
 .ןענרעל סָאד ןקיסעלכַאנרַאֿפ

 ףליה ךָאנ ןעמוקנָא טֿפרַאדַאב טָאה רע סָאװ ,רעדיוורעד ןעוועג םיא זיא סע
 רענעגייא ןייז ןעוו ,טרעטשעג טליֿפעג טשינ ךיז טָאה רע .ןשטנעמ עדמערֿפ וצ
 ;ןבעגעגּפָא םיא טימ ךיז טָאה ירעמ ןעוו רעדָא ,ןעוועג-שמשמ םיא טָאה רעטָאֿפ
 ןעמ סָאװ ,םענייא וצ ,עדמערֿפ וצ ףליה ךָאנ ןעמוקנָא טזומעג טָאה רע רעבָא ןעוו
 -גנונעֿפָאה עצנַאג ןייז טסגנַא טימ טליֿפרעד רע טָאה ,טלעג רַאֿפ ןעגנודעג טָאה
 | .טײקנֿפלָאהַאבמוא ןוא טייקיזָאל

 ,טלעוו רעד ןזייוו ליוו ךיא תמחמ ףליה סנשטנעמ ןטייווצ ַא סיוא-ץונ ךיא;
 ."טעטיזרעווינוא ןיא ןרידוטש ךיא ןָאק ,עקילַאק ַא ןיב ךיא שטָאכ זַא

 טלָאװעג טָאה --- טסואווַאבמוא רָאג רשֿפא --- ןיילַא שטיװָאנַאזַאכ .ךד וליֿפַא
 ַא ףיוא ןרָאֿפ טנרעלעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,עּפלַאמ ַא טזייוו ןעמ יוװ ןזייוו םיא
 ןטלּפירקרַאֿפ-לַאטָאט ַא ןעמונעג בָאה ךיא !ןעק ךיא סָאװ ,טעז ,טַאנ; :לדער
 ."טַאקָאװדַא ןַא םיא ןוֿפ טכַאמעג ןוא רוחב

 רַאֿפ ןעזעגנייא טשינ טָאה רע ,ןענרעל סָאד ןבעגעגֿפױא טשינ טָאה ןעטיינ
 רע סָאװ ,ףליה עלעיצנַאניֿפ ןייק ןעמעננָא ןעגניווריוא ןוֿפ טשינ לָאז רע סָאװ
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 טָאה טָאג, :ץרַאה ןייז ןיא טגָאזעג ךיז טָאה רע .ןבָאה טֿפרַאדַאב ױזַא טָאה
 ךימ טָאה ,ןֿפלָאהעג רימ טָאה רע .ןרעקַאַאב וצ דרע-רעקַא ןייז ןבעגעג ןרעדעי
 לָאז ךיא זַא ,גונעג ןבעגעג רימ ןוא טיוט ןוֿפ דנַאטשוצ םעד ןוֿפ ןעמונעגסיֹורַא
 ןרעװ לָאז ךיא זַא ,הביבס ןיימ ןוֿפ ןלייא ריֿפ יד ןיא ןבעוונייא ןענָאק ךיז
 ןענייז ,ןכיירג רעבָא ליוו ךיא סָאװ ,ןכייה יד .ןבעל ןוֿפ םי םעד ןיא ןּפָארט ַא
 ךיא זַא ,טציא גָאמרַאֿפ ךיא סָאװ ,סָאד רימ רַאֿפ גונעג זיא סע ,רימ רַאֿפ טשינ
 : ,"ךעלצינ ןעכַאמ ןענָאק ךיז לָאז

 טָאה שטיווָאמיײכ .שטיווָאמיײכ רעסערּפ םעד ךיז ןבעל טַאהעג רע טָאה וצרעד
 ןעמונעג טָאה ןעטיינ סָאװ ,ןָא טונימ רעטשרע רעד ןוֿפ םיא סיוא קזוח טכַאמעג
 יד ןיא טעברַא ןייז קידנבעגֿפױא ,טעטיזרעווינוא ןיא קירוצ ןייג וצ ןביילק ךיז
 ,ייז וצ טרעהעג טָאה שטיוװָאמיײכ סָאװ ,ןזיירק עלַאקידַאר

 יד --- ןשטיווָאמייכ ייב טײדַאב טָאה ?ייז,) !ייז וצ ןעגנַאגעגרעביא ,ױזַא --
 זיא רעדורב ןייד ,יאדוװַא -- .(ןטנַאקירבַאֿפ יד ,סרָאטַאטַאולּפסקע יד ,ןעיושזרוב
 טָאה -- ?טַאקָאװדַא ןַא ןרעו טשינ וטסלָאז סָאװרַאֿפ -- ,רערושטקעֿפונַאמ ַא
 ,רעטעבױַא םעד זדלַאה םעד טדיינש רעדורב ןייד -- .טגָאזעג םיא שטיוװָאמייכ
 ןוֿפ ,לגניצ ןייד טימ לסיֿפ-ויזח סָאד ןרשּכ טסעוװ וד ןוא ,םיא טריטַאולּפסקע
 ,טרַאװרעד טשינ סנױזַא ךיא בָאה ריד

 -טכַא רעד ןוֿפ ןסיוועג סָאד ןענעטיינ רַאֿפ ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא שטיווָאמייכ
 -גוא ןגעק ףמַאק ןוא טסעטָארּפ ןוֿפ גנורעּפרעקרַאֿפ יד ,סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא
 ,עיצַאטַאולּפסקע ןוא גנוקירדרעט

 ןוא ,ןטנַאקירבַאֿפ ןקידײטרַאֿפ אקווד זומ טַאקָאװדַא ןַא זַא ,סע טגָאז רעוו ---
 ךיא לעװ רשֿפא ?טכירעג ןיא דצ ןייק ןבָאה טשינ ןֿפרַאדַאב רעטעברַא יד
 ? רעטעברַא יד טסירוי ַא ןוֿפ ערעירַאק ןיימ ןבעגקעװַא

 ,רעטעברַא יד ןוֿפ דצ ןֿפױא ןלעטש ךיז טסעװ וד יװ ןיוש ןסייוו רימ ,ָא --
 תעשב ,ױזַא טגָאז ,ןטנעגילעטניא ,עלַא ריא ,לדיל סָאד טרעהעג ןיוש ןבָאה רימ
 לגילֿפ יד ףיוא סיוא ךייא ייב ןסקַאװ םיֹוק .עטעקַאנ ,ענירג ךָאנ טנעז ריא
 טסליוװ וד ביוא ,רעסעב סָאװ טקניטש הלבנ יד ואוו ,ןיהַא ריא טילֿפ ,ןרעדעֿפ
 טסעוװ וד ןענַאװ זיב ,ןטרַאװ טשינ וטסֿפרַאדַאב ,רעטעברַא יד ךעלצינ ןייז ,ןֿפלעה
 ןוֿפ סיוא-טשטעווק רע סָאװ ,טלעג סרעדורב ןייד טימ --- טעטיזרעווינוא ןקידנע
 רַאֿפרעד ןֿפרַאדַאב םיא טסעװ וד סָאװ ןוא טולב ןוא סייווש סרעטעברַא םעד
 טיונ יד ואוו ,ןזייוו ריד לעװ ךיא ,רימ טימ םוק ,ןבעל עצנַאג טָאד ןייז רַאבקנַאד
 ,רעטעברַא יד ןוֿפ בייל ןיא טגָאלש םזילַאטיּפַאק רעד סָאװ ,ןדנואוו יד ,טֿפײֿפ
 ,ןטעטיזרעווינוא עלַא יו ןענרעל רעמ ךיד טעוו ןבעל סָאד ,רימ טימ םוק

 רָאסעֿפָארּפ ןייז ןעוועג זיא שטיווָאמיײכ .םיא טימ ןעגנַאגעג זיא ןעטיינ ןוא
 -יזרעווינוא ןייז --- םיא.םורַא טײקמערָא יד ,רשוי ןלַאיצָאס ןוֿפ ערעל רעד ןיא
 ,ןרָאװעג זיא רע רעטלע סָאװ רָאנ .טרעטלעעג ןיוש ךיז טָאה שטיוװָאמיכ .טעט
 רעמ ץלַא ,םעטסיס רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןגעק ןרָאװעג רע זיא רערעטיב ץלַא

 טַארוקַא ,ךַאז-רעטעברַא רעד רַאֿפ ףמַאק ןיא טעװעטרַאהעגסיוא ןרָאװעג רע זיא |
 טזָאלעגײרֿפ לָאמסנעד ןיוש טָאה רע .רעיײֿפ ןיא גנַאל ךיז טילג סָאװ ,לָאטש יוװ
 יד ףיוא ,ינַאמַאט ףיוא ,טָאג ףיוא -- ,ןעמעלַא ףיוא טדערעג טָאה רע .גנוצ ןייז
 טשינ טָאה רע ,ָאי .ןדיי ףיוא --- בור'ס ןוא ,גנוריגער רעד ףיוא ,ןטנַאקירבַאֿפ
 , ,ןדיי יד טניושעג

 -יינ רַאֿפ טדערעג רע טָאה -- ,ןרענָאיצולָאװער עסיורג ןענייז רימ ,ָאי --
 -רעטנורַא םירסיק עלַא ןליוו רימ .זדנוא רַאֿפ טשינ ,םייוג יד רַאֿפ --- ,ןענעט

57 



 ןטכַארטַאב רימ *! םיקו יח ךלמ דוד; :ןעיירש רימ .ןרעזדנוא טשינ רָאנ ,ןֿפרַאװ
 הללק ַא ,עיציזיווקניא ,רעטלַאלטימ ,שינרעטצניֿפ ,עיצקַאער רַאֿפ סעיגילער עלַא
 רימ .ךשוח ןוט ךיז טעװ ,לֿפַאק סעשטיוועלעומש ןָא ריר רָאנ .טלעוו רעד רַאֿפ
 ,רשּכ ץלַא זיא ,זדנוא ייב ךיז טכָאק סע סָאװ רָאנ ,לּפעט סנדעי ןיא ןיײרַא ןקוק
 ןדיי .לוש ַא טױבעגֿפױא טָאה רע יוװ ןעזעג טסָאה .ןשטיוועלעומש שטָאכ םענ
 ןעמ .ןסירעצ קידָאּפס םעד ךיז טָאה עטַאט ןייד .טלעג ףיורעד ןבעגעג ןבָאה
 טציא ןיוש טגָארט שטיוועלעומש .עטיוט ןוֿפ ןוא עקידעבעל ןוֿפ ןסירעג טָאה
 יד טיױבעג רע טָאה סָאװ וצ ןוא .ןצנַאג ַא למיירטש ַא רָאנ ,לּפַאק ןייק טשינ
 לוש יד טױבעגֿפױא טָאה רע ,ןיינ ?ןענעװַאד וצ ןדיי רַאֿפ ,טסניימ וד ?לוש
 טלעטשעגֿפױא רע טָאה ויוהטכעש ןצנַאג ַא ,סענזיב-ןקישט רערושּכ ןייז רַאֿפ
 ,סנקישט ענייז רַאֿפ ןיוהטכעש ַא ךיוא רעבָא ,ךיוא עקַאט הווקמ ַא ,.לוש רעד ייב
 ןוא .סנקישט ערשּכ טימ טֿפעשעג ןייז ןיא דליש ַא רַאֿפ בר ַא טלעטשעגנָא ןוא
 ףיוא סרָאטַאטַאולפסקע ןעיירש רימ ?ןטנַאקירבַאֿפ ערעזדנוא עגונב טע זיא יו
 ןֿפיש בָאקיישוד ןגעק טרָאװ ַא דער רעבָא ,ןטליברעדנַאװ ףיוא ,ןרלעֿפעקאר
 טָא .ןײלַא ךיד שטָאכ םענ .רעטעררַאֿפ ןשידיי ַא רַאֿפ ןרעוװ ןגירשרַאֿפ וטסעוו
 סרָאטַאטַאולּפסקע עלַא ןגעק ליומ סיורג ַא טסריֿפ ,לַאקידַאר רעצנַאג ַא וטסיב

 טכעלש ַא ןדיירסיוא טרעהעג טשינ לָאמנייק רעבָא ךיד בָאה ךיא .טלעוו רעד ןוֿפ
 : ,ןרידוטש ףיוא ףליה ןָא וטסמענ םיא ןוֿפ ,הברדַא .רעדורב ןייד ףיוא טרָאװ

 ? סעכלעזַא ןוטעג גניווריוא טָאה סָאװ ? גניוודיוא ---
 .ןזייו ריד ךיא לעװ ,רימ טימ םוק ?סעכלעזַא ןוטעג רע טָאה סָאװ ---
 ןעוועג ןיוש זיא ,דיאס-טסיא עצנַאג יד יװ ,סַאג עטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא יד

 יד סָאװ ,תורוחס ענעטינשעגוצ ןוֿפ ,"ךעלדנָאב; ןוֿפ הּכמ רעד טימ טקעטשעגנָא
 רעדָא ןעײנוצֿפױא ףיוא ןעמייה עמערָא יד ןיא טײרּפשרַאֿפ ןבָאה סרָאטקַארטנָאק
 ַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ ןעוועג זיא בוטש רעדעי .רעדיילק ייז ןוֿפ ןקיטרַאֿפוצסיױא
 -ןוא-טכַא יד סָאװ ,דעמַאלעמ םייח ,רעסערּפ-רעדורב רעקנַארק רעד וליֿפַא ,ּפַאש
 -רעדורב רעד וליֿפַא --- ,ןרעוו ןלַאֿפרַאֿפ טזָאלעג טשינ םיא טָאה סַאג עטסקיצרעֿפ
 טקעטשעגנָא ןעוועג זיא סָאװ ,החּפשמ יד ךיוא .ןרָאװעג טכירעגֿפױא זיא רעסערפ
 עקיימס יד ןגָאױטעג טָאה ןוא ךעלטסעקייּפש סרעטָאֿפ םעד ןוֿפ טכוזדניווש טימ
 .?לדנָאב; ַא טימ ןעוועג הּכזמ סרָאטקַארטנָאק יד ןבָאה ,רענייב יד ןיא ןבָארקימ

 ןוֿפ קָאטש ןטייווצ ןֿפיוא ןענעטיינ טּפעלשעגֿפױװַא עקַאט טָאה שטיווָאמייכ
 טָאה דעמַאלעמ ואוו ,סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-ןביז רעד ףיוא זיוה-טנעמענעט ַא

4 

 ,טגיואוועג
 ,רעסערּפ ןקנַארק םעד ,גננרעדנואוורַאֿפ רעסיורג ןייז וצ ,ןעזעג טָאה ןעטיינ ןוא

 רַאֿפ לקנעב ַא ףיוא ןסעזעג זיא רע יװ ,ןרָאי טניז טנעקעג םיא טָאה רע סָאװ
 ,ךיק רענעֿפרָאװעגנָא ,רעגנע רעד ןיא טציא ןייטש ,טֿפול טּפַאכעג ןוא ריט רעד
 ,ףיוה ןלָאמש םעד וצ רעטצנעֿפ טַאהעג טָאה סָאװ ,בוטש רעקיצנייא רעד ןיא
 ךיז רע טָאה טנַאה ןייא טימ :קירטש ףיוא שעוו ןעגנַאהעגסיױא טָאה ןעמ ואוו
 ןזיא-סערּפ ןסייה ַא טריֿפעג רעטייוצ רעד טימ ןוא לשיט ַא ןָא ןטלַאהעגנָא
 ;עלעטנַאמ ַא רעביא טײרּפשעגסיױא ןגעלעג זיא סָאװ ,עטַאמש רעטכיײֿפ ַא רעביא
 טָאה רעסערּפ רעד סָאװ ,עטַאמש רעד ןוֿפ ןעגנַאגעגֿפױא זיא ערַאּפ עסייה ַא
 ,טערב קיטש ַא טימ טעלגעגוצ ןוא טּפַאלקעגוצ ךָאנרעד

 ןציז ,ךעלטעב ענרעזייא ייוצ טימ טלעטשַאב גנע ,ןיילַא לביטש םעד ןיא
 ףיוא ּפענק ןָא ןעיינ רעדָא רעכעליּפָאנק סיוא ןעיינ ,ךעלדיימ בור'ס ,ךעלרעדניק

 ףיוא םורַא ךיז ןרעגלַאװ ,ערענעלק יד ,רעדניק לייט .ןעלטנַאמ עטקיטרַאֿפעגסױא
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 טּפעטש ,רַאד ןוא ןיד ,ןייֵלַא עמַאמ יד .טנַאװעגטעב ןקיצומש טימ ךעלטעב יד
 ,סרעטערט יד ףיוא ּפָארַא ןוא ףױרַא סיֿפ יד טימ קידנּפַאלק ,ןישַאמ-יינ ַא ףיוא
 ןוא ןוויוא םייב טייטש רָאה עיורג ּפָאק ןטרעביושעצ ַא טימ ענעדיי עטלַא ןַא
 -וצ ,ךעלדנָאב טימ טעילַאװעגנָא ױזַא זיא ךיק יד .ךעלּפעט יד םורַא ךיז טערַָאּפ
 ַא ואוו ָאטשינ זיא סע זַא ןטעב יד טימ טלעטשַאב ןוא ,תורוחס ענעטינשעג
 ,רעדנואוו ןייק טשינ זיא סע סָאװ ,טכַאמרַאֿפ רעטצנעֿפ יד .ןֿפרַאװ וצ עקליּפש
 ,ףיוה ןיא טכידעג טגיל סָאװ ,יינש ַא טימ ,ןסיורד ןיא טשרעה טלעק ַא םירָאװ
 סנּפָארט טימ קידנעּפַאק ,רעכעד יד ףיוא ,רעטצנעֿפ יד ןוֿפ ןסמיזעג יד ףיוא
 ףיוא ,עלעווײאיזַאג םעד ןוֿפ ייס ,םערָאװ ױזַא בוטש ןיא זיא רַאֿפרעד .רעסַאװ
 ןסיורג םעד ןוֿפ ייס ,סנזייא-סערּפ יד ןָא טצייה רעסערּפ-רעדורב רעד ןכלעוו
 זַא ,שיײלֿפ-לסָאר ןטכָאקעגנייא ןוֿפ חיר ַא םיא ןוֿפ ךיז טגָארט סע סָאװ ,ןוויוא
 -זַאג ןסיז-ענדונ ַא ןוֿפ טּפַאכרַאֿפ זיא לביטש עצנַאג סָאד ,לעק יד טסילשרַאֿפ סע
 ,ךיז ןוֿפ טײרּפשרַאֿפ עלעווייא עקידנעניר סָאד סָאװ ,קנַאטשעג

 ןָאט ןטמױרעגֿפױא ןַא טימ דעמַאלעמ רעדורב ןָא ךיז טֿפור --- ,טסעג ,ַא --
 עכעלריטַאנמוא יד טימ םינּפ ןכיילב ןטציוושעצ ןייז רעביא עלעכיימש ַא ןוא

 שי ַא טנַאה רעד טימ ךיז טיג רע .ךעלקעב ענעלַאֿפעגנײא עטקעלֿפַאב-טיור
 ,רָאה עצרַאװש עקינייא ךיז ןּפעלק סע ןכלעוו רעביא ,ןרעטש ןטציוושעצ ןרעביא
 --- .ליומ ןיא ןבילבעגרעביא ךָאנ םיא זיא סָאװ ,ןָאצ ןקיצנייא םעד סױרַא זייוו ַא ןוא

 רע טזייווַאב --- ,בוטש ַא ךָאנ וליֿפַא ןבָאה רימ .רימ ייב עלעסיב א ָאד ךעלגנע
 רימ ןציז ,זַאג ןעװעלַאשז רימ .עדנילב ַא יז זיא --- ,ריט ַא ףיוא טנַאה ַא טימ
 ךיוא ָאד זיא סע .טכיליגָאט םייב ןטעברַא ןָאק ןעמ ואוו ,ךיק רעד ןיא עלַא

 ואו ךיז טצעז .קערש ַא -- ץיה ַא סױרַא טיג עלעוויײאיזַאג סָאד ,רעמערַאװ
 ךיוא זיא טענ ,ָא ?שטיוװָאמיײכ ,סטוג ןגָאז סעּפע ריא טעװ סָאװ .טנָאק ריא
 ,קנַארק סיוא ןיב ךיא זַא ,טענ ,וטסעז .ןגיטש יד ףיוא רימ וצ ןכָארקעגֿפױרַא
 טיג ןוא רעסערּפ רעדורב רעד ךיז טסוהעצ -- ,קנַארק סיוא ןייז ךיוא ןיוש וטסנָאק
 ןֿפױא ךיז רַאֿפ עקַאט טָאה רע סָאװ ,לטסעקיײּפש ַא ןיא ןיירַא יײּפש ַא דניוושעג

 ריא זַא ? סטוג ןגָאז סעּפע ריא טעװ סָאװ -- :רעטייוו טדער רע .טערב-סערּפ
 .ןגָאז וצ סָאװ סעּפע ךָאד ריא טָאה םּתסה ןמ ,ןעמוקעגֿפױרַא טנעז

 -- ,טעברַא ריא יו ןעז ןעמוקעגֿפױרַא ןענייז רימ .ױזַא טַאלג ,טשינרָאג ---

 ,שטיווָאמייכ טגָאז
 טרָאד טגָאזעג קידנעטש ייז בָאה ךיא ? ןטעברַא טשינ ךיא לָאז סָאװ רַאֿפ ---

 ,טעברַא רימ טיג -- ,"קעלס; רעד קידלוש רָאנ זיא ץלַא ןיא זַא ,עינוי רעד ןיא
 ' זַא ןגָאז ייז .ןביולג טלָאװעג טשינ רימ ייז ןבָאה -- ,ןרעוו טנוזעג ךיא לעוװ
 רעוונעד ןייק --- ,ןָאשוטיטסניא ןַא ןיא ןייג ףרַאדַאב ןוא ןָאשּפמָאסנָאק בָאה ךיא
 רימ ייז ןבָאה טיֿפענעב םעד זַא ,ףיורעד טלעג טָאה רעװ .ןרָאֿפ ךיא ףרַאדַאב
 -- ,טעברַא רימ טיג ריא .סויד ןייק טלָאצעג טשינ בָאה ךיא לייוו ,ןעמונעגוצ
 ןבָאה ייז .ןרעוו טנוזעג ןיוש ךיא לעװ -- ,טהנעטעג ייז וצ קידנעטש ךיא בָאה
 ,טנוזעג ךיא ןיב ,"יזיב, טכַאמעג ךיז טָאה םיוק ,טעז .ןביולג טלָאװעג טשינ רימ
 -עגנָא ןוא טסוהעצ רעדיוו ךיז טָאה רעסערּפ רעד ןוא -- ,טנוזעג בייוו ןיימ זיא

 ,טסורב רעד ייב ךיז טּפָאכ
 טגָאז -- ,דעמַאלעמ רעדורב ,וצ ךעלסיבוצ רעבָא ךָאד טסוה ריא ---

 ,שטיווָאמייכ
 עלעווייא סָאד ,לעק רעד ןיא רימ טעשזּפַארד סָאװ .זַאג רעד זיא סָאד ---

 זומ ,סָאװ זיא ,ונ ,ןָאשּפמָאסנָאק עלעסיב ַא ךיא בָאה ןוא .וצ עלעסיב ַא טניר
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 ,ןבײוטסױרַא עינוי רעד ןוֿפ ךימ ןעמ ףרַאדַאב ,ןײרַא ץעווינ ןיא ןייג ןיוש ךיא

 .סיטירַאשט וצ ןייג ךימ ןסייה ייז ! ןטערטַאב ּפַאש ןייק רעמ טשינ ךיא רָאט

 טנָאקעג טשינ :סיטירַאשט יד ןוֿפ טַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,ןעזעג ךָאד טָאה ריא

 טירטס ןֿפױא סעכעבעב יד טימ ךימ טָאה ןעמ ןענַאװ זיב ,ןלָאצַאב טנעד ןייק

 ךיא ביוא ,טשינ טגערֿפ רע .רָאטקַארטנָאק רעד ןעמוקעג זיא .טלעטשעגסיױרַא

 ,קסע ןייז סע זיא סָאװ .ןָאשּפמָאטנָאק טשינ בָאה ךיא רעדָא ןָאשּפמָאסנָאק ָאי בָאה

 ךיא ,טלָאצַאב ליֿפ ױזַא ,טײנעגֿפױא ליֿפ ױזַא .לדנָאב ַא םייהַא רימ טיג רע

 .ליוו ךיא ליֿפיװ ןוא ליוו ךיא ןעוו ,טעברַא ךיא .סָאב רענעגייא ןיימ רימ ןיב

 .טשינ ןעוו ןוא ןטעברַא ָאי לָאז ךיא ןעוו ,ןגָאז וצ סָאװ טשינ רימ טָאה רענייק ןוא

 רימ ,ןעקנַאד וצ טָאג .ןטעברַא ךעלרעדניק עניימ ,טעברַא בייוו ןיימ ,טעברַא ךיא

 ?קַאמשעג םעד טליֿפ ריא .שײלֿפ-לסָאר לקיטש ַא ןעניגרַאֿפ טציא ךיז ןענָאק

 רעגיווש יד ןביולרעד טנָאקעג וליֿפַא ךיז ןבָאה רימ .רעגיווש ןיימ זיא סָאד

 וצ ואוו טשינ יז טָאה ,ןברָאטשעג זיא ןוז רעד טייצ ןעמענוצניירַא בוטש ןיא

 רעד טשינ ךיא ןיב ,ןעמעלַא ךָאנ םירָאװ ױכָאקּפָא סעּפע זדנוא יז לָאז ,ןייז

 ךיא .רעטנוא לסיב ַא רָאנ ףלעה ךיא .בייוו ןיימ זיא רעטעברַא רעד ,רעטעברַא

 .ןכָאקּפָא סעּפע בוטש ןיא לָאז סָאװ ,רעוו ןייז ךָאד זומ .יטירַאשט ףיוא ךָאנ ןיב

 .שטיװָאמיײכ טגערֿפ --- 1יטירַאשט ףיוא ךָאנ טנעז ריא ---

 בייוו ןיימ טמענ לדנָאב סָאד .שטנעמ רעקנַארק ַא ךָאד ןיב ךיא .יאדוװַא ---

 | .ךעלרעדניק יד טימ יז ,םײהַא

 ייב ךייא ךָאד עז ךיא ןוא .טעברַא ריא זַא ,טגָאזעג טשרע ךָאד טָאה ריא ---

 .טעברַא רעד
| | 

 ךָאד ןיב ךיא ?ןטעברַא ןעד ןָאק ךיא ?טעברַא ךיא ?רעוו ,טעברַא רעוו --

 ךיא ,אלימ --- .לסקַא יד טימ דעמַאלעמ רעדורב טיצ -- ,שטנעמ רעקנַארק ַא

 רעסערּפ ַא ,ךיא ןעק ןסערּפ --- ,ןוט וצ סָאװ טשינ בָאה ךיא ,בוטש ןיא ךָאד ןיב

 "נוֿפ .רעטנוא לסיב ַא ריא ךיא ףלעה --- ,ןבעל עצנַאג'ס ןעוועג ךָאד ךיא ןיב

 טשינ ןלָאז סיטירַאשט יד ,ןגָאזסױא םענייק טשינ סָאד .ריא טֿפרַאדַאב ןגעווטסעד

 ךיא סָאװ ,סטכעלש סָאד ךיא וט ןעמעוו ןעמעלַא ךָאנ םירָאװ .ןרעוװ ריואוועג

 טעב רָאטקַארטנָאק רעד זַא 1 טנעס רָאּפ ַא ןידרַאֿפ ןוא רעטנוא לסיב ַא טעברַא

 .י.רימ ייב ךיז
 ,ךייא ךָאד טדַאש סע רעבָא ---

 טעברַא ,הברדַא 1 רימ טדַאש טעברַא ? רימ טדַאש סָאװ ,רימ טדַאש רעוו --

 ןעוו ,שטנעמ רעקנַארק ַא ןיב ךיא זַא ,ןצנַאג ןיא סעגרַאֿפ ךיא .טנוזעג ךימ טכַאמ

 עלעכיימש ןקידנטעב ַא טימ דעמַאלעמ טגָאז -- ,ןזייא-סערּפ םייב ייטש ךיא

 .לטסעקיייּפש ןייז ןיא רעדיוו ךיז טסוהעצ ןוא

 טשרע רע זיא ,ןּפערט יד ןוֿפ ןענעטיינ טריֿפעגּפָארַא טָאה שטיװָאמיײכ ןעוו

 : ןושל טימ טסױרַא
| 

 ערעייז טֿפַאלקשרַאֿפ ןבָאה סעסָאב עשידיי יד זַא ,טענ ,ריד גָאז ךיא --

 הערּפ .םירצמ ךלמ הערּפ ייב יו רעגרע ךָאנ עקירעמַא ןיא רעדירב ענעגייא

 -- יעקירעמַא ןיא ,ָאד .שיזיֿפ ןֿפַאלקשרַאֿפ טנָאקעג רָאנ ייז טָאה םירצמ ךלמ

 ןבָאה ייז ?רעטעברַא-רעדורב ַא סיוא טכַאמעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןעזעג וטסָאה

 סָאװ ,טיורב ןסיב םעד טימ ןסימשעגסױרַא עדרעוו עכעלשטנעמ יד םיא ןוֿפ

 וצ --- ,יטירַאשט ןָא טמענ רע יא ,טעברַא רע יא .טנוה ַא יו וצ םיא ןֿפרַאװ ייז

 .רעטעברַא-רעדורב םעד טכַארבעג ייז ןבָאה בצמ םעד

 ?סע זיא דלוש סנעמעוו --
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 ,דלוש סנעמעלַא רעזדנוא זיא סע ,דלוש ןייד זיא סע ,דלוש ןיימ זיא סע --
 | .סע ןזָאלרעד רימ סָאװ

 ןקידרעטיצ ַא טימ ןעטיינ טגערֿפ -- ? ןגניווריוא רַאֿפ יז ןטעברַא סָאד --
 | .ןָאט

 ַאזַא ץלַא רעבָא ,רָאי-ץרַאװש רעדנַא ןַא סע זיא ?קוליח רעד זיא סָאװ --
 ןסייה ייז יו .גניווריוא רעדורב ןייד יו טסילַאטיּפַאק ןימ ַאזַא ,ןױשרַאּפ ןימ
 עלַא --- .יַאוויל ןוא ןעהָאק ,ןָאזנַאטַאנ ,שטיוועלעומש ,יקסווָאקרַאמ --- ,טרָאד
 ,סנטסכעה ,רעדָא ,ףיש ןוֿפ ןעמוקעגּפָארַא סָאװ רָאנ טשרע ,ןטנַארגימיא עקיטכענ
 ןיא ןגױצעגֿפױא ןוא ןריובעג ןיילַא .רעדורב ןייד יװ ןטנַארגימיא ןוֿפ רעדניק
 ןעזעג ,םייה רעד ןיא טיונ ןעזעגוצ רעדָא רעּפעש ןיא טעברַאעג ןיילַא ,טײקמערָא
 -נייא ,ןטעשטומעגסיוא ןַא ,טעברַא רעד ןוֿפ ןעמוקמיײהַא רעטָאֿפ םענעגייא םעד
 / רעדייא בוטש יד ןזָאלרַאֿפ ,המהב ַא יו ןבעל םיא ןעזעג ,ןסע םייב קידנֿפָאלש
 ,רעטצניֿפ רעד ןיא םייהַא ןעמוק ןוא ןעמוקעגסיױרַא זיא ןוז יד

 טָאה יינש רענבירד ַא .טנװָא ןעוועג ןיוש זיא ,ןעמוקעגמיײהַא זיא ןעטיינ ןעוו
 .רעטָאֿפ ןייז ףיוא ןֿפָארטעגנָא טָאה רע .ןטָאשעג

 ןוֿפ יינש םעד ּפָא טרעק ןוא ןסיורד ןיא םיזעב ַא טימ ףלָאװ-השמ טייטש
 : בלעוועג ןוֿפ סױרַא טֿפור הרובד .לבלעוועג ןייז ןוֿפ ךעלּפערט יד

  ?סױרַא תויח סָאד ריד ןוֿפ וטסגָאי סָאװ --
 ,טעברַא ןייז ךיז טוט ,טשינ טרעֿפטנע ףלָאװ-חשמ
 רָאֿפ ךיז טמוק ,ךיז רַאֿפ ךיז טמעשרַאֿפ רע .ןעמעטָא-רעווש ןייז טרעה ןעטיינ

 ,ןֿפלעהוצ רעטָאֿפ םעד טשינ ןָאק ןוא ןֿפלָאהַאבמוא ױזַא זיא רע סָאװ ,ןלַאֿפעג
 ןייז טכַארטַאב רָאנ ,ןוטעג טשינרָאג ןיוש ןעטיינ טָאה טנװָא ןצנַאג םעד

 לבלעוועג ןיא ןענַאטשעג זיא רע ןעוו ,םיא ןיא טקוקעגנייא ךיז טָאה רע .רעטָאֿפ
 רעטָאֿפ רעד יוװ ןעזעגוצ טָאה רע .טכילזזַאג ןגרַאק םייב םינוק יד טנידַאב ןוא
 רעלעק ןוֿפ רעקוצ ךעלקעז יד ,סירעסָארג ךעלקעּפ יד ,ןענַאק יד טּפעלשעג טָאה
 ,טכַארטַאב םיא טָאה רע .ןירַא רעלעק ןיא בלעוועג ןוֿפ ,ףױרַא בלעוועג ןיא
 ,תורוחס יד גנונעדרָא ןיא טגיילעג ,טרעקעגסיוא םָארק יד טָאה רעטָאֿפ רעד ןעוו
 רעדייא ,סעצילָאּפ יד ףיוא ךעלדנעק ןוא ךעלעברָאט יד ,ךעלקעז ןוא ךעלקעּפ יד
 ,ןסָאלשרַאֿפ םָארק יד טָאה רע

 לדרעב סרעטָאֿפ ןייז יו טקרעמַאב טָאה ןעטיינ .ןרָאװעג טלַא זיא ףלָאװ השמ
 ןענייז ןגיוא ענייז .רעמ ָאטשינ רָאה עצרַאװש ןייא ןייק ,יורג ןצנַאג ןיא זיא
 ןבָאה סָאװ ,ךעלקעז-ןרערט יד ןשיווצ ןעוועג ןעקנורטרַאֿפ ןצנַאג ןיא טציא ןיוש
 טָאה ןעטיינ ,ָאי .ןרָאװעג טלַא ןענייז טנעה סרעטָאֿפ ןייז .ייז םורַא טלגנירעגמורַא ךיז
 סנשטנעמ ַא יװ ןרעװ טלַא ױזַא ןענָאק טנעה זַא ,ןענוֿפעגסױא לָאמ ןטשרע םוצ
 ,ןרעטיצ סָאװ ,רעגניֿפ יד ,ייז רעביא טיוה עטעװעדלַאֿפעג יד ןעזעג טָאה רע .םיִנּפ
 ,ךיק ןיא ייז ייב ,ןביוא טנעה יד ןעזעג רע טָאה ךָאנרעד .ןכַאז ןָא ןֿפײרג ייז ןעוו
 רעטצנעֿפ םייב טייטש סָאװ ,?שיט םייב טצעזעגקעװַא ךיז טָאה רעטָאֿפ רעד ןעוו
 סנטצע7 סע טוט רע יװ ,בירעמ ןענעװַאד ןעמונעג ןוא ,רעריזַאג רעד רעטנוא
 ,טנעה יד .ןײרַא ליומ ןיא ןסיב םעד טמענ רע רעדייא ,טכַאנ רעד ףיוא ןדעי
 טשינ -- טנוװַאדעגטימ קידנרעטיצ ןבָאה ,רודיס םעד ןטלַאהעג ןבָאה ייז יו
 ,טיוה רעייז ןוֿפ ןדלַאֿפ יד ןוא ןשטיינק יד ךרוד רָאנ ,רעטרעוו טימ

 ןגיובעגנייא ןסעזעג זיא רע יו ,רוגיֿפ סרעטָאֿפ םעד ףיוא טקוקעג טָאה ןעטיינ
 רעטָאֿפ רעד סָאװ ,גנולעטש רעד ןגעוו ןוטעג טכַארט ַא טָאה רע .רודיס ןרעביא
 טַאהעג טָאה ,ןעטיינ ,רע סָאװ ,גנולעטש ַא ,ןגניווריוא וצ ןעמונעג ךיילג טָאה
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 טָאה רעטָאֿפ רעד סָאװ ,םזיטַאנַאֿפ ןדנילב םעד ןוֿפ טַאטלוזער ַא יוװ טכַארטַאב

 ןייז טימ ןעוועג םיּכסמ טשינ טָאה רע ,ןיינ .םייה רעטלַא רעד ןוֿפ טכַארבעג

 .טײקנטלַאהעגסיוא ןייז רַאֿפ טַאהעג ץרא-ךרד טָאה רע רָאנ ,גנולעטש סרעטָאֿפ

 רע .ןטלַאהעגסיױא טָאה ןוא טגָאזעג רעטָאֿפ רעד טָאה --- "ףירט זיא טלעג ןייז,

 "סיוא רָאנ ףרַאדַאב רע ןוא -- ,רעווש טעװערָאה ,רעטלע רעד ףיוא ךיז טקינייּפ

 וליֿפַא ,טײקמעװקַאב ןוא טייקיאור ןיא ןבעל טנָאקעג רע טלָאװ ,טנַאה יד ןקעױטש

 .סוסקול ןיא
 רעווק -- .ךיז רַאֿפ ןעטיינ טכַארט -- ,"ןזייווַאב טנָאקעג טשינ סע בָאה ךיא;

 דיחי ןייא ןוֿפ קיגָאל יד ,דיחי ַא ןוֿפ לכש רעד זיא סָאװ ? םיא ןגעק ךיא ןיב

 ַא ןוֿפ ,עיצַאזיליוויצ ַא ןוֿפ ,עטכישעג ַא ןוֿפ לכש םעד ןוא קיגָאל רעד ןגעק

 "ל עיצידַארט
 -סױרַא ,ןוז ןייז ףלָאװ-השמ טגערֿפ --- ? ןָא ױזַא טנייה ךימ וטסקוק סָאװ --

 -ַאב סע טלַאה רע סָאװ ,זעק ןוא רעטוּפ לקיטש סָאד רעטצנעֿפ ןוֿפ קידנעמענ

 .שיט םוצ ןײילַא ךיז קידנטיירג ,טלעק רעד ףיוא ןסיורד ןיא רעדנוז

 ןרָאי ענייד טסרעטצניֿפרַאֿפ ןוא טסצרַאװשרַאֿפ וד יװ ןָא ךיד טקוק רע --

 טָאה ןעמ .סירעסָארג קעּפ יד ןּפעלש ץלַא ךָאנ וטסֿפרַאדַאב רעטלע רעד ףיוא זַא

 -- ,עסקיש ַא וצ טָאג טקיש .הבחרהב לסיב ַא ןבעל ,ןעמעטעּפָא טנָאקעג ָאי ןיוש

 .עוװַאק לּפעט סָאד שיט םוצ םיא קידנעגנַאלרעד ,הרובד טצכערק

 .ןעטיינ טגָאז -- ,עטַאט ,טַאהעג טכער טסָאה וד ---
 ?וטסניימ סָאװ --
 .ןוט וצ סָאװ םיא טימ ןבָאה רעמ טשינ ליוו ךיא .ןגניווריוא חוּכמ ,ןיימ ךיא ---

 לקניװ ריא ןוֿפ קידנעמוקסיױרַא ,הרובד טגערֿפ -- ? רעמ רעד זיא סָאװ --

 | | ? טריסַאּפ טָאה סָאװ --- .וצ שיט טוצ

 טָאה ןצרַאה ןיא טָאג טשינ רעװ טָאה סע זַא .טריסַאּפ טָאה טשינרָאג --

 רַאֿפ ּפָא ףלָאװ-השמ טרעֿפטנע -- ,ןצרַאה ןיא ןשטנעמ םעד טשינ ךיוא רע

 | .ןענעטיינ

 ןייז ףיוא םיא ןגייל וצ ןוז ןייז ןֿפלָאהעג טָאה ףלָאװ-השמ ןעוו ,טנוװָא םעד

 "מוא סנוז ןֿפױא דסח טימ טֿפירטעג רעגניֿפ עקידנרעטיצ ענייז ןבָאה ,רעגעלעג

 ,בייל םענעֿפלָאהַאב
| 
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 טָאה סע עכלעוו ךרוד ,ןֿפיש יד ןוֿפ רעכייב יד ןיא ,ןקעדנשיווצ יד ןיא

 רעטלַא רעד ןוֿפ עיצַארגימיא רעשידיי רעד ןוֿפ םָארטש רעסיורג רעד ןסָאלֿפעג
 ,םזילַאעדיא רעשידיי רעד ןטלַאהעגֿפױא ךיוא ךיז טָאה ,טלעװ רעיינ רעד ןיא
 ,ןײרַא םייה רעיינ רעייז ןיא ךיז טימ טכַארבעגטימ ןבָאה ןסַאמ עשידיי יד סָאװ
 ןוֿפ יײרעריטַאמ רעד ןיא שרוש ןייז טַאהעג טָאה סָאװ ,םזילַאעדיא רעשידיי רעד
 םעד ןיא ןרָאװעג טרעמַאהעגסיוא ןוא טריוויטלוק זיא ןוא הנומא רעשידיי רעד
 ַאזַא ןעמונעג טָאה טנגוי עשידיי יד סָאװ ,עיצולָאװער רעשיסור רעד ןוֿפ רעיײֿפ
 ,ריא ןיא ליײטנָא ןקידעבעל

 ןוא ןעיידיא עלַאיצָאס ןוֿפ שזַאגַאב ןצנַאג םעד ךיז טימ טכַארבעגטימ ןבָאה ייז
 "ייא ןיא ןֿפַאשעג ןבָאה ןעגנוריּפורג עלַאקידַאר ענעדײשרַאֿפ יד סָאװ ,ןעמעטסיס
 ןשיגָאלָאעדיא םעד ןיא ערעדנַא סָאד סנייא טֿפמעקַאב ךיוא ןבָאה ייז .עּפָאר
 טשינ ךָאנ ןבָאה ייז -- .ףמַאק ןלַאיצָאס ןוֿפ ליצדנע םעד עגונב לעטשנייא
 יצ ,ןייז לָאז גנונעדרָא-טלעוו יד סָאװ ,טייקימיטשנייא ןַא וצ ןעמוק טנָאקעג
 ,עשיטסיכרַאנַא ןַא רעדָא ,עירָאעט-סלעגנע-סקרַאמ רעד טיול ,עשיטסילַאיצָאס ַא
 -טֿפנוקוצ, ןעוועג ץלַא ןזיא סָאד רָאנ .עירָאעט-ןיקטָאּפָארק-ןינוקַאב רעד טיול

 לא ייז ןענייז טנייה ןרַאֿפ טעבֹרַא רעכעלגעט-גָאט ןוֿפ םַארגָארּפ ַא ןיא ,"קיזומ
 רעד ןגעק לסקַא-ןיא-לסקַא טֿפמעקעג ייז ןבָאה עלַא :המּכסה ןייא וצ ןעמוקעג
 עכעלנעזרעּפ ערעייז טקיסעלכַאנרַאֿפ ןבָאה ייז .ּפַאש-ץיווש ןוֿפ םעטסיסדןֿפַאלקש
 תוחוּכ עקיטסייג ערעייז ןבעגעגקעװַא ןוא ,ןסערעטניא ענעגייא ערעייז ,סערעירַאק
 ייז ןכלעוו ןיא ,דנַאטשוצ ןשיטָאַאכ םעד ןוֿפ ןסַאמ עשידיי יד ןביױהוצסיורַא ףיוא
 ןעגנערבסיורַא ןוא סנָאינוי ןיא ןסַאמ עשידיי יד ןריזינַאגרָא וצ ,ןענוֿפעג ךיז ןבָאה
 וצ ,ןטלַאהעג ייז ןבָאה םיטַאבעלַאב יד ןכלעוו ןיא ,דמעמ ןזָאלטכער ןוֿפ יז
 רעויטקעלַאק ךרוד טרעכיזעג ןוא טציטשעג ,דנַאטש-רעטעברַא ןקידרעװ ַא
 ,גנולדנַאה

 ןיא ןרעקַאלֿפ ןייא ןיא טלַאה סָאװ ,ץנַאלֿפ-ןרָאד ַא זיא שטנעמ רעשידיי רעד
 רע טָאה ,תושיגנ ןוא תוריזג ,תוֿפידר ןיא ןרָאװעג סיורג ןוא ןגיוצרעד ,רעיײֿפ
 ,זישמ ַא ךָאנ שינעקנעב ַא ,גנונעֿפָאה ַא ,םולח ַא ץרַאה ןייז ןיא טמערַאוװעגסיױא
 ,לַאעדיא םעד ףיוא טריזַאב ,םלועה-רדס םעיינ ַא ןריֿפניײא ןוא ןעמוק טעװ סָאװ
 ןבירטרַאֿפ ,שטנעמ רעשידיי רעד .םיא רַאֿפ טרעדלישעג ןבָאה םיאיבנ ענייז סָאװ
 ףיוא גנונעֿפָאה יד סָאװ ,הביבס ַא ןוֿפ ,הרוּת ןוֿפ שיט ןוֿפ ,ךעלביטש-םידיסח ןוֿפ
 ןיא טכיל עקיצנייא סָאד ןעוועג טרָאד זיא טלעוו רערעטכערעג ןוא רערעסעב ַא
 רעשחישמ ַא ןוֿפ םולח םעד ןוא לַאעדיא םעד רע טָאה ,טכַאנ רערעטצניֿפ רעד
 ,טעברַא רעצרַאװש רעד וצ ןירַא רעּפעש יד ןיא ךיז טימ טכַארבעגטימ עיידיא
 עיינ יד רעטנוא טנָאקעג טשינ רע טָאה ןוא .טרעטצניֿפרַאֿפ טָאה רע רעכלעוו ייב
 ןוֿפ םולח םעד ןעניּפש רעטייוו ,ןענוֿפעג ךיז טָאה רע עכלעוו ןיא ,ןדנעטשמוא
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 ןייז ןיא ןיילַא רע ךיוא רעדָא --- ,תובָא ענייז סָאװ ,חישמ ןזעיגילער ןשיטסימ ַא

 רעדנַא ןַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ םיא רע טָאה ,םיא ןיא טביולגעג ןבָאה --- ,טנגוי

 ןוא רערעסעב ַא ףיוא גנונעֿפָאה עבלעז יד ךיז ןיא ןגָארטעג טָאה סָאװ ,לַאעדיא

 ךרוד רָאנ ,ןביוא ןוֿפ חישמ ַא ךרוד טשינ ןעמוק טעװ סָאװ .טלעוו רערעטכערעג

 .עיצולָאװער רעלַאיצָאס רעד ךרוד --- ,ןטנוא ןוֿפ חישמ ַא
 עשידיי יד טלעטשעגוצ טָאה גנונעֿפָאה יד ,םולח םעד רעדָא ,לַאעדיא םעד

 ןעמונעג ןבָאה עכלעוו ,רעריֿפ עשיטנעגילעטניא ענייז ןוֿפ לייט רעד רעטעברַא

 ןייז רַאֿפ טסיירט ַא ןייז לָאז סָאװ ,אבה-םלוע קלח םעיינ ַא טימ םיא ןגרָאזרַאֿפ

 רעדָא ,ןרעטלע עמורֿפ ענייז רַאֿפ ןעוועג זיא סע יוװ ,ּפַאש ןיא ,ָאד ןבעל רעטצניֿפ
 ,םייה רעטלַא רעד ןיא ,שרדמ-תיב ןיא ,ןיילַא םיא רַאֿפ

 -רַאֿפ ןעוועג טשינ זיא גנונעדרָא רעטכערעג רעיינ רעד ףיוא גנונעֿפָאה יד
 -עמָא טימ ,טֿפנוקוצ ַא ןוא םייה ַא ןענוֿפעג ןבָאה ייז ואוו ,דנַאל םעד טימ ןדנוב
 ,דנַאלסור טימ ,ןגיּפשעגסיוא ייז טָאה סָאװ ,דנַאל ןטימ אקווד רָאנ ,עקיר

 ןדנעטשמוא עלַאער טימ ןָאט וצ קידנבָאה ,סנָאינוי יד ןוֿפ סרעריֿפ יד תעב
 ןטכַארט רעייז ,טייקיטעט רעייז ןדניברַאֿפ טזומעג ןבָאה ,ןטיונ עכעלגעטיגָאט ןוֿפ
 ַא ןענוֿפעג ןבָאה רעטעברַא עשידיי רעטנזיוט רעטרעדנוה ואוו ,דנַאל םעד טימ
 ,הביבס רעד טימ עיצַאטנעירָא רעייז ןדניברַאֿפ טזומעג ןבָאה ייז -- ,םייה עיינ
 ,ןטנעמעלע עשיטנעגילעטניא יד ןענייז --- ,ןענוֿפעג ךיז ןבָאה ייז רעכלעוו ןיא

 ,לַאעדיא ןעשיטסילַאיצָאס רעייז רעטעברַא עשידיי יד רַאֿפ ןענוּפשעג ןבָאה עכלעוו

 ןיא טלצרָאװעגנײא טליֿפעג טשינ ךיז ןבָאה יז : ןטֿפול רעד ןיא ןעמואוושעגמורַא

 ,ןדָאב םעייג םעד טימ ןעגנונעֿפָאה ערעייז ןדנוברַאֿפ טשינ ןבָאה יז ןוא דנַאל םעד
 ןדָאב םעיינ םעד קידנטכַארטַאב .סיֿפ ערעייז רעטנוא ןענוֿפעג ןבָאה ייז סָאװ

 םעד טבעוועג רעטייוו ייז ןבָאה ,ץַאלּפ-טלַאהֿפיוא ןקיליײװרעד ַא יו רעמ טשינ

 ןגיוצעג ןבָאה ייז סָאװ ,םידעֿפ יד טימ עיצולָאװער רעלַאיצָאס רעד ןוֿפ םולח

 טימ ןדנוברַאֿפ ןענייז סָאװ ,ןכַאז עטוג עלַא יד ןבָאה יז .םייה רעטלַא רעד ןוֿפ

 ,עיצולָאװעד עלַאיצָאס יד ,יז ואוו ,טרָאד טגײלעגּפָא ,עיצולָאװער רעלַאיצָאס רעד

 טזָאלעגסיױא ןצנַאג ןיא ייז ןבָאה עקירעמַא .דנַאלסור ןיא -- ,טסקַאװ ןוא טילב

 עלַאיצָאס יד ןגעוו טשינ ןסַאמ יד רַאֿפ סעיצקעל ןטלַאהעג ןבָאה יז .ןובשח ןוֿפ

 ירעמַא טימ ןובשח םעד טכַאמעג טשינ ןבָאה ,עקירעמַא ןיא ןשינעטלעהרַאֿפ

 "רדס ןוֿפ גנורעסעברַאֿפ ערענָאיצולָאװער ןייק טנַאלּפעג טשינ ,ןרעֿפיצ רענַאק

 ,ןעגנוגנידַאב רענַאקירעמַא יד ןיא ךיז טריטנעירָא טשינ ,עקירעמַא רַאֿפ םלועה

 ןוֿפ רעגייטש םעד רַאֿפ טסַאּפעגוצ ןענייז סָאװ .,ןדָאטעמ יד ָאד ןדנעוװאוצנָא ידּכ

 .ןובשח ןוֿפ ןלַאֿפעגסױרַא ןצנַאג ןיא זיא עקירעמַא -- ,דנַאל םעד

 יז ןבָאה ,ןטנַארגימיא רַאֿפ זױה-טסַאג ַא ןיא טבעלעג ןעוועג ןטלָאװ ייז יו

 טנַאלּפעג ,דנַאלסור ןיא רעדנַאנוֿפ ךיז ןעלקיוו סָאװ ,ןשינעעשעג יד טימ טבעלעג

 .רעכיב עשיסור טנעיילעג ,שיסור ךיז ןשיװצ טדערעג ,דנַאלסור רַאֿפ רענעלּפ

 ןצונַאב וצ טזָאלעגרעטנורַא ךיז יז ןבָאה ,ןסַאמ יד וצ ןעמוקעג ןענייז ייז ןעוו ןוא

 קידנצונַאב ,םרָאֿפ רעטזײרגרַאֿפ ,רעטבערגרַאֿפ ַא ןיא --- ןסַאמ יד ןוֿפ ךַארּפש יד

 ץלַא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעיידיא ייז ןדניבנָא ,ןסַאמ יד ןרעלקוצֿפױא לטימ ַא יװ יז

 טזָאלעגרעביא ןבָאה ןסַאמ יד סָאװ ,ןשטנעמ םורַא ןוא דנַאל ַא םורַא טיירדעג

 ,דנַאל םעיינ םעד ןיא ץנעטסיזקע רעייז ןכוז וצ ךיז רעטניה קידנעטש ףיוא

 עלַאיצָאס רַאֿפ לוש ַא ןיא ,זיירק ןשיטנעגילעטניא ןַא ןוֿפ עּפורג ַאזַא טָא רַאֿפ

 דניק ַא יקסווָאדיװַאד ןעטיינ לוטש-ןדילַאװניא ןייז ףיוא ןסעזעג זיא ,ןטֿפַאשנסיװ

 "עג טָאה רע ןוא -- ןריֿפ וצ טכַארבעג םיא טָאה ןעמ .ןטנַארגימיא עמערָא ןוֿפ
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 ַא ןבעגעג םיא טָאה ןעמ רעכלעוו טימ ,עדער עטשרע ןייז סַאלק ןרַאֿפ ןטלַאה
 ,ןעגנוניימ ענייז ןקירדוצסיוא טייהנגעלעג

 רעזדנוא רָאנ טשינ -- .ןביוהעגנָא רע טָאה -- ,םייה רעזדנוא זיא עקירעמַא;
 ןוֿפ ןוז יד זיב ,לייוורעד ףיוא גנוטער ַא ןענוֿפעג ןבָאה רימ ואוו ,םייה עשיזיֿפ
 -סייג רעזדנוא זיא עקירעמַא רָאנ ,דנַאלסור ןיא ןײגֿפױא טעװ עיצולָאװער רעד
 זיא יז לייוו ,ןטסביל םוצ ,ןטסטנעענ םוצ זדנוא זיא סָאװ ,םייה יד ,םייה עקיט
 -רדס ןטכערעג ַא ןוֿפ לַאעדיא םוצ ,לַאעדיא רעזדנוא וצ טסַאּפעגוצ ןטסעב םוצ
 ,ריֿפסיוא ןיא טשינ ךָאנ ביוא ,דנַאל רעדנַא רעדעי יו רעמ עקירעמַא .םלועה
 -וטיטסניא עריא .ץנעטָאּפ רעד ןיא ,הבשחמ רעד ןיא ,עיידיא רעד ןיא סע זיא
 רעקידנריֿפ רעד ןרעוו וצ סרעטָאֿפ-גנודנירג יד ןוֿפ ןרָאװעג ןֿפַאשַאב ןענייז סעיצ
 ,םלועה-רדס םעיינ ַא ןֿפַאשַאב רַאֿפ חוּכ רעשילַארָאמ

 "וטיטסניא עשירעבעגצעזעג עריא ךרוד ןֿפַאשַאב רָאנ טשינ טָאה עקירעמַא;
 ;טֿפַאשלעזעג רעכעלשטנעמ רעד ןיא גנונעדרָא עשילַארָאמ עטסכעה יד סעיצ
 עטסכעה יד סעיצוטיטסניא עריא ךרוד טריזילַאער רָאנ טשינ טָאה עקירעמַא
 -סיוא-טלעוו ייווצ טכַארבעגֿפױנוצ טָאה עקירעמַא ; םיאיבנ יד ןוֿפ ןעלַאעדיא
 רעײֿפ יו ,ןעמערטסקע ייווצ ןענייז ייז זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע סָאװ ,ןקילב
 ןיא דנַאל עטשרע סָאד זיא עקירעמַא .ייז ןשיוװצ טכַאמעג םולש ןוא ,רעסַאװ ןוא
 -זעיגילער םעד ןוֿפ זעטניס ַא ןֿפַאשעג טָאה סָאװ ,עטכישעג רעכעלשטנעמ רעד

 ןוֿפ לַאעדיא ןשיטע-קידלכש םעד טימ םיאיבנ עשידיי יד ןוֿפ לַאעדיא ןשילַארָאמ
 , ייווצ יד ןוֿפ גנוקינײארַאֿפ ַא ,גנודניברַאֿפ ַא זיא ןָאסרעֿפעשזד סַאמָאט .ןכירג יד
 רענַאקירעמַא יד ןענייז ױזַא ןוא ,ָאטַאלּפ ןוא והיעשי ןשיווצ תוֿפּתוש ַא ,ןרוטלוק
 ,טײקיגנעהּפָאמוא ןוֿפ עיצַארַאלקעד יד ,"סטיַאר וװָא ליב יהד; -- ,סעיצוטיטסניא
 שרוש רעייז ןבָאה סָאװ ,ןרוטלוק ייווצ יד ןוֿפ זעטניס ַא --- ,עיצוטיטסנָאק יד
 זיַא ,טליוו ריא ןעוו .ןטנעמַאטסעט עדייב ןוֿפ ערעל רעכעלטסירק-שידיי רעד ןיא
 ןעמוק וצ טקיטעּפשרַאֿפ גנַאל ױזַא טָאה עכלעוו ,טייקכעלטסירק עיינ יד סָאד

 רעיינ ַא ןיא עדמערֿפ ,ענערױלרַאֿפ ,ןעמוקעג רעהַא ןענייז סרעטָאֿפ ערעזדנוא;
 ןיא ןלַאֿפעגנײרַא ןענייז ייז .ןריטנעירָא טנָאקעג טשינ ךיז ןבָאה ייז .הביבס
 ,טניימעג ןבָאה ייז .טײלסדנַאל עקיצייג ןוֿפ ןרָאװעג טצונעגסיוא ןענייז ,רעּפעש
 ןבָאה סָאװ ,רעדניק יד ,רימ .עקירעמַא זיא ּפַאש רערעטצניֿפ ,רעצרַאװש רעד זַא
 {סעיצוטיטסניא:טײהיײרֿפ רענַאקירעמַא יד ןוֿפ ןבָאה וצ האנה היכז יד טַאהעג
 רענַאקירעמַא טנרעלעג ןבָאה ,לוקס-קילבָאּפ ןיא ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ ,רימ
 ןַא ןַארַאֿפ זיא סע זַא ,ךיוא ןסייוו ,סעיצוטיטסניא עריא ןוֿפ ןסייוו ,עטכישעג
 טשינ ןֿפרַאדַאב רימ .ןענעק ןרעטלע ערעזדנוא סָאװ ,רעד ץוחַא ,עקירעמַא רעדנַא
 ןיא ,טלעוו רערעטכערעג ,רערעסעב ַא ןוֿפ לַאעדיא םעד ,לַאעדיא רעזדנוא ןעיוב
 וצ לָאמ ןייק ךיז ןלעװ רימ סָאװ ,ןדנעטשמוא עדמערֿפ רעטנוא ,דנַאל ןדמערֿפ ַא
 ףיוא ,םייה ַא ןענוֿפעג ןבָאה רימ ואוו ,דנַאל ַא ןיא רָאנ ,ןרעקקירוצ טשינ ייז
 ןבעל רעזדנוא .םייה רעד ןיא תוֿפּתוש עכיילג זדנוא ןביג סָאװ ,סעיצוטיטסניא
 רעזדנוא ,עקירעמַא ןיא טיובעג ןייז זומ טֿפנוקוצ רעזדנוא .עקירעמַא ןיא זיא
 רעזדנוא ןעיוב ןזומ רימ .ןדנעטשמוא עגיה יד ףיוא ןייז זומ עיצַאטנעירָא עצנַאג
 ,סנגייא רעזדנוא זיא עכלעוו ,םייה רעיינ רעד ןיא ןבעל ןגייא

 ןוֿפ רָאנ טשינ ןעײרֿפַאב ,ןעײרֿפַאב ןרעטלע ערעזדנוא רימ ןזומ ,סנטשרעג
 רעשילַארָאמ רעד ןוֿפ ,רעשיגָאלָאכיסּפ רעד ןוֿפ רָאנ ,ּפַאש ןוֿפ גנוֿפַאלקשרַאֿפ רעד
 טשינ .טכַארבעגנײרַא ייז ןיא טָאה גנוֿפַאלקשרַאֿפ-ּפַאש יד סָאװ ,גנולּפירקרַאֿפ
 ןרעכעה ַא רַאֿפ רָאנ ,ןֿפמעק רימ ןזומ ץנעטסיזקע רעשיזיֿפ רערעסעב ַא רַאֿפ רָאנ
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 רעטנוא ,םעטסיסיץיווש יד ,רעּפעש יד ןוֿפ ןעגנוגנידַאב יד .בצמ ןשילַארָאמ

 -שטנעמ עדעי ייז ןיא ןשָאלעגסיוא ןבָאה ,ןטעברַא ןרעטלע ערעזדנוא רעכלעוו

 רַאֿפ ,"קעלס; רַאֿפ קערש יד ,ץנעטסיזקע רעד רַאֿפ ףמַאק רעד .עדרעוו עכעל

 . עקידנוָאלּפָא טשינ לָאמ ןייק יד ,דרָאלדנעל ןרַאֿפ המיא יד ,טעברַא ןָא ןביילב

 "נוא ,רעטעברַא עשידיי ליֿפ ייב טױטעגּפָא ןבָאה --- טיורב ןָא ןביילב וצ ארומ

 "טימ טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,טײקיטֿפַאה עשילַארָאמ יד ,ןרעטלע ענעגייא ערעזד

 וצ טשינ ,טרידַארגעד ןוא טריזילַארָאמעד ייז ,םייה רעטלַא רעד ןוֿפ טכַארבעג

 רענַאקירעמַא עײרֿפ ןוֿפ טייקידרעוו יד רעדָא לַארָאמ-רעטעברַא עיינ יד יז ןבעג

 ,רעגריב

 "עג טָאה םעטסיס-רָאטקַארטנָאק יד סָאװ ,ןלעטשרָאֿפ טשינ ךיז טנָאק ריא,

 יװ ,םעד ןוֿפ תודע ןַא ןעוועג ןטלעמונַא ןײלַא ןיב ךיא .רעטעֿברַא ןוֿפ טכַאמ

 טָאה רע רעכלעוו רעטנוא ,םעטסיס-ץיווש רעד ןוֿפ ןברק ַא ןיילַא ,רעטעברַא ןַא

 "רַאֿפ רָאטקַארטנָאק ַא ןוֿפ גנוקָאלרַאֿפ רעניימעג רעד ךרוד טָאה ,טגָאלּפעג ךיז

 ןוא בייוו ןגייא ןייז ןכלעוו ןיא ,ּפַאש-ץיוװש ַא ןיא בוטש ענעגייא ןייז טלדנַאװ

 םיא ןבָאה סָאװ ,ןעגנוגנידַאב עבלעז יד רעטנוא ךיז ןגָאלּפ רעדניק ענעגייא ענייז

 ןוא ןרָאי טניז זיא סָאװ ,רעטעברַא רעד .סָאד רָאנ טשינ ןוא .טכוזדניווש ןבעגעג

 ןָאק רע סָאװ ,טנעס ןקירעביא םעד ןוֿפ טציירעג ,טכוזדניווש ףיוא קנַארק ןרָאי

 ןוא -- רעסערּפ ַא רַאֿפ ּפַאש םענעגייא ןייז ןיא טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה ,ןכַאמ

 ײלרעלַא ןוֿפ טגירק רע סָאװ ,ףליה רעד .ןוֿפ ּפָא טשינ ךיוא ייברעד ךיז טגָאז רע

 סעסָאב יד סָאװ ,םעטסיס-טעברַא יד זַא ,טזייװַאב סָאד ,סעיצוטיטסניא-הקדצ

 "רַאֿפ ,סרָאטקַארטנָאק-בוס ןוא סרָאטקַארטנָאק ןוֿפ םעטסיס יד ,ןֿפַאשעג ןבָאה

 יז טלּפירקרַאֿפ רָאנ ,תוחּפשמ עצנַאג ןוֿפ בצמ ןשיזיֿפ םעד רָאנ טשינ טלּפירק

 ."עדרעוו-ןשטנעמ ןוֿפ ליֿפעג ןדעי יז ןיא ּפָא טיוט ,קיטסייג ךיוא

 סעּפע ךיז טרעה סָאװ 1 רעדורב םענעגייא רעייא חִוּכמ ךיז טרעה סָאװ ןוא --

 סָאװ ,יד ןוֿפ ןֿפורסױא טרעהעג ךיז ןבָאה --- ?"ךעלדנָאב, סיקסווָאדיװַאד זחוּכמ

 -נעירָא רענַאקירעמַא ןגעוו רעטרעוו סרענדער םעד ןוֿפ ןעוועג ןדירֿפוצמוא ןענייז

 ףזיירק עלַאקידַאר יד ןיא ךַאז עטרעהעג-טשינ ַא טציא זיב ,עיצַאט

 וצ ָאד ךיא ןיב רַאֿפרעד ."ךעלדנָאב/ סיקסווָאדיװַאד ןוֿפ סייוו ךיא ,ָאל ---י

 | | .ןעלטימ עלַא טימ ייז ןגעק ןֿפמעק

 סיקסווָאדיװַאד ןוֿפ ןובשח ןֿפױא ןרידוטש וצ טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא --

 .ןרעה טזָאלעג ךיז עמיטש ַא טָאה --- ?ַאיבמולָאק ןיא ךעלדנָאב

 -ֿפיוא רעדעי ןָא ןֿפורעגנָא רעבָא ךיז טָאה רע .ןרָאװעג ךיילב זיא ןעטיינ

 + טײקטקידלושרַאֿפ ןוא הענכה ןוֿפ ןָאט ַא טימ ,גנוגער

 ךיא זַא ,טניימעג ךיא בָאה טײקנֿפלָאהַאבמוא ןיימ ןיא ,תמא זיא סע ,ָאי ---

 ריואוועג ןיב ךיא טניז רָאנ .רעדורב ןיימ ןוֿפ ףליה ןעמענוצנָא טכער בָאה

 רעדעי ןוֿפ טגָאזעגּפָא ךיז ךיא בָאה ,"ךעלדנָאב; סיקסווָאדיװַאד ןגעוו ןרָאװעג

 ךָאנ טָאה רעטָאֿפ ןיימ .ַאיבמולָאק ןיא ןרידוטש סָאד ןבעגעגֿפױא בָאה ךיא ,ףליה

 .ןוז ןייז ןוֿפ טרעקענּפָא ךיז ,םימעט עזעיגילער סיוא ,רימ ןוֿפ רעירֿפ

 "רַאֿפ ןייז ףיוא טײדעגנָא ןוא ןבעגעגסױרַא ןיילַא ךיז טָאה רע סָאװ ,סָאד

 . ןֿפורעגסױרַא ןוא רענגעק ענייז ןוֿפ ליֿפ טנֿפָאװטנַא ,קיטנָאק ,טָאה ,טײקטלּפירק

 ןעמונעג ךָאד ןבָאה ןעגנוקרעמַאב עקיכעטש רעבָא ;ערעדנַא ייב עיטַאּפמיס

 סָאװ ,ןכַאז עטוג עלַא יד ןוא עיצולָאװער ?סָאװ :ּפָאק סרענדער ןֿפױא ןלַאֿפ

 דנַאל ןטימ ןדנוברַאֿפ ןייז טשינ לָאז ,ךיז טימ טגנערב עיצולָאװער עלַאיצָאס יד
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 סָאד ?רָאג עקירעמַא טימ רָאנ ,דנַאלסור טימ ,םזינָאיצולָאװער ןשיסַאלק ןוֿפ

 ...ךעלרעֿפעג ,דליוו ,טרעהעגמוא ןעוועג זיא
 רעוֶו טָאה -- ,סמָאב-ירעיוב יד טימ םזיסקרַאמ ןענרעל טעװ ינעמעט ---

 -רעל ןלעװ רענַאקילבוּפער יד ןוֿפ סרעיָאל-ןַאשיערָאּפרָאק יד רעדָא -- .טכַאלעג
 ,ןטנעילק עשיטסילַאטיּפַאק ערעייז טימ םזילַאיצָאס ןענ

 ךיא .טרעיָאל-ןָאשיערָאּפרָאק ,טשינ גָאז ךיא ןוא ,ינַאמַאט ,טשינ גָאז ךיא --
 -ַאלקעד יד ,עקירעמַא ןוֿפ ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ עיצוטיטסנָאק יד ,גָאז
 עטטוּפ ןייק טשינ ןענייז סָאד ."סטיַאר ווָא ליב יהד;, ,טײקיגנעהּפָאמוא ןוֿפ עיצַאר
 יז ,בייהמ סעּפע וצ ןענייז סָאװ ,ןצעזעג ןוא ןּפיצנירּפ ןענייז טָאד ,רעטרעוו
 טלגיזרַאֿפ ַא טציא זיב ןענייז ייז ,ןטײהײרֿפ עלַא ןוֿפ תוכרב יד ךיז ןיא ןגָארט
 ךוב םעד ןוֿפ ןסײרֿפױא לגיז םעד טעװ סָאװ ,שטנעמ ַא ןעמוק טעװ ןגרָאמ ,ךוב
 ןיא ייז ןשטייטסיוא ןוא ןּפיצנירּפ יד ןוֿפ טיידַאב ןתמא םעד ןענעײלסױרַא ןוא
 םינמיס ,ןּפיצנירּפ עקיזָאד יד ןוֿפ תודוסי עטסעֿפ יד ףיוא טריזַאב ,ןצעזעג ייר ַא
 -רַאטש ןוא גנוקיטכערַאב ,טומ ןענוֿפעג טָאה ןלָאקניל ,עכלעזַא ןיוש רימ ןבָאה
 -יטסנָאק רעזדנוא ןוֿפ תוחול יד ןיא -- טוַאס רעד ןגעק ףמַאק ןייז ןיא טייק
 רָאדָאעט וליֿפַא .רֿפס ןטעמתחרַאֿפ םעד ןוֿפ לגיז םעד ןסירעגֿפױא טָאה רע .עיצוט
 טנעדיזערּפ רעקיטציא רעזדנוא ךיוא ױזַא ןוא ,ךוזרַאֿפ ַא טכַאמעג טָאה טלעווזור
 ! רֿפס ןצנַאג םעד ןענעֿפעוצֿפיוא טומ םעד טשינ ןבָאה ייז ,עקַאט תמא ,ןָאסליוװ
 ןוֿפ רוקמ םוצ ןייגקירוצ טעוו סָאװ ,שטנעמ רעד ןעניֿפעג ךיז טעװ ןגרָאמ
 יד השמ יו עיצוטיטסנַאק רעזדנוא ןביױהֿפױא טעװ רע .גנובעגצעזעג רעזדנוא
 "!ןריֿפסיױא ךיא לעװ סָאד ןוא --- ןבירשעג סע טייטש ָאד;? : ןגָאז ןוא ,תוחול

 "וצ זיא ,עמרָאֿפטַאלּפ רעד ןוֿפ ןענעטיינ טריֿפעגּפָארַא טָאה שטיוװָאמיײיכ ןעוו
 ןוא רָאה עיורג ּפָאק ַא טימ םינּפ גנוי ַא ,ןַאמ רעקירעילטימ ַא םיא וצ ןעמוקעג
 טָאה םינּפ ןטנעגילעטניא ןייז ןוֿפ .טסנױע ןוא קירעיורוט ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןגיוא
 ןעמונעגנָא טָאה רע ,טײקכעלטנײרֿפ ַא ןוא לכיימש רעמערַאװ ַא טנײשעגּפָארַא
 ןוא ,עטנוזעג-לַאמרָאנ ַא ןעוועג טלָאװ יז ךיילג ,טנַאה עטלּפירקרַאֿפ טנעטיינ
 ,טײקמערַאװ טימ טלסיירטעג יז

 -עמַא רעייא סיוא ָאד ןכַאל ייז סָאװ ,םעד ןוֿפ ןצרַאה םוצ טשינ ךיז טמענ --
 ָאד טָאה ריא סָאװ ,סָאד .רעסעב טשינ ךיוא ךימ ןעלדנַאהַאב ייז ,םזינַאקיר
 יד ךיז ןרעמ סע .קיטיונ -- רעמ ךָאנ ןוא טנַאסערעטניא רעייז זיא ,טגָאזעג
 .ןילַא טשינ טנעז ריא .,ןעמיטש

 -ָאמייכ טָאה -- ,ןַאמילבמעסַא רעזדנוא ,שטיװָאקילעז עסָאנעג זיא סָאד --
 ,ןָאינוי-רעכַאמ-טסיעוו רעד ןוֿפ רעשזדענעמ ןוא --- ,טגָאזעג שטיוו

 ןסַאמ יד סָאװ ,יד ןוֿפ רענייא ןעוועג זיא רע .םיא ןוֿפ טרעהעג טָאה ןעטיינ
 רעד ןוֿפ ץרַאה ןוֿפ ןעמוקעג ןיילַא .רעריֿפ רעייז יו ךיז ןוֿפ ןבעגעגסיױרַא ןבָאה
 זיא ,םישזער ןקידתועשר ַא ךרוד ערעדנַא יד יו טגָאיעג ,טײקמערָא רעשידיי
 טָאה רע .עיצַארגימיא רעד ןוֿפ םָארטש ןטימ רעהַא ןעמוקעג .,ןַאמרעגנוי ַא ,רע

 ערעדנַא סָאװ ,םונהיג ירודמ העבש יד טיוה רענעגייא ןייז ףיוא טכַאמעגכרודַא |
 ןטשרע םעד ייב עיצַארגימיא רעשידיי רעד טלייטעגסיוא ןבָאה טולב ןגייא ןוא
 -קַאבַאט יד קידנעלקיוו ,ןרַאגיצ ייב טעברַאעג טשרעוצ .דנַאל ןיא ָאד טָארט
 ַא רעדָא ,ןישַאמ-ייג-רעגניז ַא טּפעלשעג ךָאנרעד ,ּפַאש-ןרָאגיצ ַא ןיא רעטעלב
 גרַאק ןייז טנידרַאֿפ ,ּפַאש וצ ּפַאש ןוֿפ ,ןֿפורעג סע טָאה ןעמ יװ ,?עקנירעטַאק,
 רָאנ טשינ ןלוש-טנוװָא ןיא טרידוטש ךיילגוצ וע טָאה ,רָאטיערעּפָא ןַא יו טיורב
 ןבעל רענַאקירעמַא ןוֿפ ץכעריֿפ סָאד ןוא ךרד םעד רָאנ ,ןושל עשילגנע סָאד
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 "וטש ןיא טכַארברַאֿפ טכענ יד רע טָאה ,ןיול-רעגנוה ַא רַאֿפ טעברַאעג געט יז
 ,ןַאמסרעגנָאק ןטשרע ןטימ םענייאניא ,עטשרע יד ןוֿפ רענייא ןעוועג זיא רע .ןריד
 -געירָא רענַאקירעמַא ןַא טַאהעג טָאה סָאװ ,טלייוורעד טָאה דיַאס-טסיא יד סָאװ
 יד ןוֿפ רָאנ ,דנַאלסור ןייק ןרָאֿפקירוצ ןוֿפ טמולחעג רעמ טשינ טָאה רע ,עיצַאט
 .רענעי ןוֿפ ןלַאקידַאר עלַא סָאװ ,ןדע-ױג רעד ןרעו טעװ עקירעמַא ןעוו ,ןטייצ
 ןכייט יד ייב ןעניֿפעג רָאנ םיא ןלעװ ייז זַא ,טביולגעג ןוא טֿפָאהעג ןבָאה טייצ
 ,דנַאלסור ןוֿפ

 עטנעגילעטניא ןיא ךיז ןקיטיונ רימ ,ןייז קיֿפליהַאב רעייז זדנוא טנָאק ריא ---
 .ןענעטיינ וצ ןַאמילבמעסַא רעד טגָאז --- ,תוחוכ

 טגָאז -- ,ליומ ןיימ יו רעמ טשינ גָאמרַאֿפ ךיא 1 ןייז קיֿפליהַאב ךיא ---
 .לביימש ַא טימ ןעטייג

 ריא זַא ,ןֿפרַאדַאב רימ סָאװ ,ץלַא זיא סָאד ןוא .ץרַאה ַא ןוא ּפָאק ַא ךיוא ---
 -ילבמעסַא רעד טגָאז -- ,טשינ רימ ןֿפרַאדַאב ,ןצנוק עשיטַאבָארקַא ןכַאמ טלָאז
 טסייג ןבלעז םעד ןיא ,רעטעברַא רַאֿפ ןדייר טלָאז ריא זַא ,ןֿפרַאדַאב רימ --- .ןַאמ

 יא .טעברַא טימ טגײלרַאֿפ טציא ןענייז עלַא רימ .טדערעג טנייה טָאה ריא יו
 -רעביא ןענייז סלָאה יד .טנעה ערעזדנוא ףיוא סקיירטס עכעלטע ןבָאה רימ ,טסייוו
 ןוֿפ טרָאװ ַא ייז רַאֿפ ןבָאה ףרַאדַאב ןעמ .רעטעברַא עקירעגנוה טימ טקַאּפעג

 עשיריי .טייצ ערעווש יד ןגָארטוצרעביא ןקרַאטש ייז לָאז סָאװ ,גנוקיטומרעד

 ןַאמרעגנוי .עקידנדייר-שילגנע ןיא ךיז ןקיטיונ רימ .ךָאנ רימ ןבָאה רענדער
 .ןייז קיֿפליהַאב רעייז זדנוא טנָאק ריא

 ?ױזַא טביולג ריא --
 ךיא ןָאק ואוו .ןסיוו וצ סָאד ךַאז ןיימ זיא סע .רעכיז ףיוא סע סייוו ךיא --

 ? ןֿפערט ךייא
 רעטניה ןוֿפ שטיווָאמיײכ ןָא ךיז טֿפור --- ,רימ ךרוד ןֿפערט םיא טנָאק ריא --

 .לוטש-ןדילַאװניא סנעטיינ
 ?ריא טנעז רעוו --
 ?טשינ ךימ טנעקרעד ריא ---
 / ןָאד ךיז ריא טמענ ןענַאװ ןוֿפ ! שטיווָאמייכ ,ָא ---

 בָאה ךיא ,רָאנ טרעה ןוא 1 ךיא טשינ זַא ,טכַארבעגרעהַא םיא טָאה רעוו --

 --- .טייז ַא ןָא ןַאמילבמעסַא םעד ּפָא ּפעלש ַא רע טיג --- ,ןגָאז וצ סָאװ סעּפע ןייא

 .ןענעטיינ ףיוא ןָא רע טזייוו --- ,ןבעל ַא ןכַאמ ךָאד רע ףרַאדַאב לּכםדוק

 !טציא רע טבעל סָאװ ןוֿפ ---
 עמערָא ןַא טָאה סָאװ ,יקסװָאדיװַאד ףלָאװ-השמ ,ןַאמערָא ןַא ןעטַאט ַא ןוֿפ --

 ךיז טגָאלש רע סָאװ םיוק ;טירטס רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ףיוא עקרָאטס

 .ךרודַא
 סיקסווָאדיװַאד ןוֿפ החּפשמ רעבלעז רעד ןוֿפ טשינ ? וטסגָאז ,יקסווָאדיװַאד ---

 ? ךעלדנָאב
 ךָאנ זיא רע ןעוו ,רזממ םעד טנעקעג בָאה ךיא .רעדורב רענעגייא ןַא ,ָאי --

 ,תוֿפרט ןוֿפ דיי ַא יו םיא ןוֿפ טגָאזעגּפָא עדייב ךיז ןבָאה ייז .קענש ַא רָאג ןעוועג

 ןעמענ טשינ ליוו רע .ַאיבמולָאק ןיא ןענרעל ןייז ןבעגעגֿפױא טָאה רוחב רעד"טָא

 .רעדורב םעד ןוֿפ ףליה ןייק
 רימ .ןָאינוי רעד ןיא ןלעטשנָא םיא ןלעװ רימ .רימ וצ רעביא סע טזָאל ---

 ןיוש לעװ ךיא -- סיֿפָא ןיא ןגרָאמ םיא טימ ףױרַא טמוק .ןבָאה םיא ןֿפרַאדַאב

 .ןרישזנַארַא ץלַא
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 יו ןעוועג זיא סע ?עיגרענע ַאזַא ןענעטיינ ייב ןעמונעג ךיז טָאה ןענַאװ ןוֿפ
 יד ךרוד טֿפַאוק ןוֿפ ןרַאואוורעזער םיא ןיא טלמַאזעגנָא ןעוועג ךיז ןטלָאװ סע
 ךַאז רעד רַאֿפ יז ןוֿפ טּפעשעג טָאה רע ןוא --- טײהקנַארק ןייז ןוֿפ ןרָאי עלַא
 -טעברַא יד ,רעטעברַא יד ןוֿפ בצמ םעד טרידוטש טָאה רע .רעטעברַא יד ןוֿפ
 קיצרעֿפ זַא ,ןענוֿפעגסױא טָאה רע .ךַאֿפ ןוֿפ לעטשנייא ןצנַאג םעד ,ןעגנוגנידָאב
 "עוו רַאֿפ טלעג-הריד ףיוא קעװַא ןעייג ןטסנידרַאֿפ-רעטעברַא יד ןוֿפ טנעצָארּפ
 טלעג"הריד סָאד תעשב זַא ,ןענוֿפעגסיױא טָאה רע .רעזייה-טנעמענעט עקידמיר
 םעד בילוצ ,המחלמ רעד ןוֿפ ןרָאי עטשרע יד ןיא טָאה רעזייה-רעטעברַא רַאֿפ
 ןזיירּפ יד תעשב זַא ; ךיוה-למיה ןביױהעגֿפױא ךיז ,גנואיוב-רעזייה ןוֿפ לעטשּפָא
 יד רַאֿפ ןטקודָארּפ ןוֿפ יצּפָא םעד בילוצ ןענייז ןטקודָארּפ-ןבעל ףיוא דנַאל ןיא
 -נַאטס-סנבעל רעצנַאג רעד תעשב זַא ;טנעצָארּפ קיצנַאװצ ףיוא ןגיטשעג סיַאלע
 -עיצינומַא רַאֿפ סיַאלע יד ןוֿפ דלָאג ןוֿפ ןעמָארטשנײרַא םעד בילוצ ,טָאה דרַאד
 תעשב זַא : רעגייטש ןכעלריטַאנ-טשינ ַא ףיוא ןבױהעגֿפױא ךיז ,ןעגנולעטשַאב
 ןיא ןסקַאװנײרַא ,עּפָארײא ןיא המחלמ רעד בילוצ ,ןבױהעגנָא טָאה דנַאל סָאד
 -רעד ,רעטעברַא עשיטָאטש יד ןוֿפ תוריכש יד ןענייז --- ,דָאירעּפ-?יטירעּפסָארּפ; ַא
 ,טרעקרַאֿפ ,רָאנ ,ןרָאװעג טרעכעהעג טשינ ,עירטסודניא-לדָאנ רעד ןוֿפ טּפיױה
 ףיוא ןָאינוי רעד ןוֿפ טײקכַאװש יד טצונעגסיוא ןבָאה ןטנַאקירבַאֿפ יד .ןלַאֿפעג
 יד ןיא יז ןעגנערב ןוא רעּפעש עמיטיגעל יד ןוֿפ טעברַא יד ןעלגומשוצסיורַא
 -גורַא ןביוהעגנָא ןבָאה ,"לָאקָאטָארּפ, םעד טֿפַאשענּפָא ןבָאה ייז ; ןיירַא ןבוטש
 -מָא טכער סָאד ןעמונעג ךיז ןבָאה ,רעטעברַא יד ןוֿפ תוריכש יד ןקירדוצרעט
 ,ןָאינוי ןייז ןיא סערעטניא ןַא ןזיװעגסױרַא טָאה סָאװ ,רעטעברַא ןדעי ןגָאזוצ
 -ױַא ןייז רַאֿפ שיגרעטיצ רעקיביײא ןיא רעטעברַא םעד ןטלַאהעג םעד ךרוד ןוא
 .ץַאלּפ-טעב

 זַא ,ןזיװעגֿפױא ןוא רעדורב םענעגייא ןייז רעטסומ ַא רַאֿפ ןעמונעג טָאה ןעטיינ
 ןגרָאב רָאנ ,לַאטיּפַאק ןטלמַאזעגנָא םענעגייא טימ טשינ ןטעברַא ןטנַאקירבַאֿפ יד
 רַאֿפ ןלָאצ ייז סָאװ ,קנעב עדילָאס-טשינ לָאמ טֿפָא ,ענעֿפָאלעגנָא ןוֿפ טלעג סָאד
 רענעגייא ןייז יו ,ןטנַאקירבַאֿפ יד זַא ,ןזיװעגנָא טָאה רע ;ןזניצ עכיוה םעד
 רעד ןוֿפ סױרַא ןעמוק ,סַאלק"רעטעברַא ןבלעז םעד ןוֿפ ּפָא ןעמַאטש ,רעדורב
 יז סָאװ ץוחַא זיא ,רעטעברַא ענעזעוועג ןײלַא יז ןוֿפ עטסרעמ יד .טײקמערָא
 ןלעוװ ןוֿפ טייהקנַארק רענַאקירעמַא רענײמעגלַא רעד טימ טקעטשעגנָא ןענייז
 ךיז ןגירקוצסיורַא עיציבמַא רעד ןוֿפ ןבירטעג ךָאנ ייז ןרעוװ ,ךייר לענש ןרעוו
 ארומ יד ,רעקירדרעטנוא ןוֿפ סַאלק םוצ עטקירדעגרעטנוא ןוֿפ סַאלק םעד ןוֿפ
 ,ןטיטעּפַא עטעװעמַאהעג-טשינ ייז ןיא ףיוא טקעוו טיײקמערָא רעקיטכענ רעד רַאֿפ
 ,רעדירב ענעגייא ערעייז עגונב ןסיוועג ןייק ,שינעעזנייא ןייק טשינ ןבָאה ייז
 --- ,ךַאז ןייא ןגעוו רָאנ ןרעלק ייז .ןעמוק ןיילַא ייז ןכלעוו ןוֿפ ,סַאלק םעד עגונב
 סָאװ ,םעד ךרוד טייקכייר ןוֿפ רעטייל ןֿפױא ןרעטעלקוצֿפױרַא רעדניוװשעג סָאװ
 ,ןּפוטשּפָארַא רעֿפיט ךָאנ ערעדנַא ןלעוו ייז

 ,סעיצַאקילבוּפ עשילגנע יד רַאֿפ ןעלקיטרַא טריטקיד ןעטיינ טָאה גָאטייב
 -ץטניא ןיא סעדער ןטלַאהעג ךיוא טָאה רע .ןבעגעגסױרַא טָאה ןָאינוי יד סָאװ
 -לדָאנ יד ןוֿפ עגַאל יד ייז קידנרעלקֿפױא ,ןטנעדוטס ןשיווצ ,ןזיירק עטנעגיל
 | .רעטעברַא

 טימ עקירעמַא ןיא טקעוװרעד ךיז טָאה ןייזטסואווַאב רעלַאיצָאס רעיינ ַא
 רעד ןגעק ףמַאק םעד טשיִנ טריֿפ ןָאסליװ .זיוה ןסייוו ןיא ןעמוקנָא סנָאסליװ
 -סָאבמָאב ןוא םרַאיל ליֿפ ױזַא טימ סעיצַארָאּפרָאק עסיורג יד ןוֿפ לָאּפָאנָאמ

309 



 עסיורג יד סָאװ ,טלעוװוזור רָאדָאעט רעלוֿפטנעמַארעּפמעט רעד יו טייקשיט
 ןייז ןזָאל ןוא םיוצ ןיא םיא ןטלַאה וצ יװ טסואוועג ךָאד ןבָאה סעיצַארָאּפרָאק
 -רעד .זַאטסקע םענעגייא ןייז ןיא ןכָאקסיוא ךיז טיײקשירענָאיצולָאװער עצנַאג
 ןלַאיצָאס םעיינ ַא רַאֿפ דנַאל סָאד ףיוא ןָאסליװ וָארדואו טקעװו רעבָא רַאֿפ
 -עדַאקַא טימ ןוא ןטקיטסעֿפַאב-ךעלטניױג ,ןשיטַאמעטסיס ןייז ךרוד --- רשוי
 סגגעמרַאֿפ עסיורג ןוֿפ ןעלמַאזנָא םעד ןגעק ףמַאק ןטריֿפעג טייקיאור רעשימ
 ןקיטכעמ ןוֿפ גנולמַאזנייא רעטריזילַאגעל ןוֿפ טייצ יד .קלָאֿפ ןוֿפ ןובשח ןֿפױא
 טסואוועג ןָאסליװ טָאה רקיע רעד .ײברַאֿפ זיא קלָאֿפ ןוֿפ ןובשח ןֿפױא תורישע
 זיא ןיילַא רע עכלעוו ןוֿפ ,ןזיירק יד ןיא ןסיוועג ןלַאיצָאס םעד ןקעוורעד וצ יו
 -ייז ןוֿפ סױרַא ןענייז ןרָאסעֿפָארּפ יד .סעיצוטיטסניא-ןרעל יד ןיא --- ,ןעמוקעג
 -לָאטש יד ןיא ,ןקירבַאֿפ יד ןיא ןטנעדוטס ערעייז טריֿפעג ןוא ןלַאז-עיצקעל ערע
 .ןעיירעבעוו יד ןיא ,ןעיירעסיג

 "נָא ןבָאה סָאװ ,ןזיירק עשימעדַאקַא יד ןעוועג סע ןענייז קרָאי-וינ ןיא ךיוא
 -יילק רעד ןיא רעטעברַא יד ןוֿפ בצמ םעד טימ ךיז ןריסערעטניארַאֿפ ןביוהעג
 "עג טָאה ןעטיינ .גנוניימ עכעלטנֿפע יד טקריװַאב ןבָאה ייז ,עירטסודניא-רעד
 יד ןוֿפ ךַאז רעד רַאֿפ ןשטנעמ עכײרסולֿפנײא ןוא עקידנעקנעד ליֿפ ןענואוו

 -דער רעד ףיוא ןַאמנגנוי ןטלּפירקרַאֿפ ַא ןוֿפ ןטערטֿפױא סָאד .רעטעברַא-לדָאנ
 -וצ יד ףיוא קורדנייא ןקידנטלעוורעביא ןַא טכַאמעג טָאה עמרָאֿפטַאלּפ-רענ
 ,רערעה

 ןיא לוטש-ןדילַאװניא םעד ןיא ןריֿפ שטיווָאמייכ םיא טגעלֿפ ןטנוװָא יד ןיא
 -עג טייצ רענעי וצ טָאה ןָאינוי יד .ןוַאט-ןוַאד ןוֿפ ןלַאקָאל-גניטימ עמערָא יד
 םעד ייז ןרעלקוצֿפיױא ידּכ ,ןוַאט-ןוָאד ןוֿפ ןלַאקָאל יד ןיא רעטעברַא יד ןֿפור
 .עיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא רעייז טימ ןדניברַאֿפ רעגנע ייז ןוא ןָאינוי רעד ןוֿפ דמעמ
 ןזָאלוצּפָא ןבילקעג ךיז ןבָאה ןטנַאקירבַאֿפ יד סָאװ ,םרוטש ןֿפױא ךיז קידנטכיר
 -ַאגרָא יד ןקרַאטש וצ טימעג ךיז ןָאינוי יד טָאה ,רעטעברַא יד ןוֿפ ּטעק יד ףיוא
 ןעלמַאז וצ ,עטלַא יד ןקיטסעֿפַאב וצ ,רעדילגטימ עיינ ןעגנערבוצניירַא ,עיצַאזינ
 יד ןציטש ןענָאק לָאז סָאװ ,דנָאֿפ-קיירטס ַא ןביילקוצנָא ןוא רעייטש-רעדילגטימ
 ךיז ןבָאה ןטנַאקירבַאֿפ יד סָאװ ,טוָאקָאל םעד ןוֿפ טייצ רעד ךרוד רעטעברַא
 ןבָאה רעטעברַא יד ןשיװצ .ןָאינוי יד ןכערבעצ וצ ידּכ ,ןֿפורוצסױרַא ןבילקעג
 -ַאטיא ,שידיי -- ,ןכַארּפש עדמערֿפ ףיוא טדעױעג ןבָאה סָאװ ,ךס ַא ןענוֿפעג ךיז
 ןוא עשירייא ןענוֿפעג ךיוא רעבָא ךיז ןבָאה סע .ןכַארּפש עשיווַאלס ,שינעיל

 ןוא .שילגנע טדערעג ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ןבָאה סָאװ ,ענעריובעגנייא רענַאקירעמַא

 ךיז ןבָאה סָאװ ,ייז ןוֿפ לָאצ עסיורג ַא טָאה עקיכַארּפש-דמערֿפ יד ןוֿפ וליֿפַא

 עשידיי יד .שילגנע ןענַאטשרַאֿפ רעדָא טדערעג ,דנַאל ןיא ןענוֿפעג רעגנעל

 -עגנָא זיא רערעווש .ןריזינַאגרָא וצ טכייל רעקינייוו-רעמ ןעוועג זיא רעטעברַא

 ךיוא ױזַא ,ןטנעמעלע עשיװַאלס רעדָא עשינעילַאטיא יד ןריזינַאגרָא וצ ןעמוק
 סולֿפניײא ןשילױטַאק ןטקעריד םעד רעטנוא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה סָאװ ,עשירייא יד

 .ןָאינוי רעד ןוֿפ ןטָארעגּפָא יז ןבָאה עכלעוו ,םיחלג ערעייז ןוֿפ

 ןבָאה עלַא .ןרעדנַא ןיא לַאז ןייא ןוֿפ ןענעטיינ טריֿפעג טָאה שטיווָאמייכ

 דלַאב זיא ןעטיינ .לוטש-ןדילַאװניא םעד ףיוא רענדער םעד ןרעה טלָאװעג

 רעכעלבייל רענעגייא ןַא סָאװ ,סָאד .רעטעברַא יד ןשיווצ רעלוּפָאּפ רעייז ןרָאװעג

 עטמירַאב יד ןוֿפ ,יקסוָאדיװַאד גניווריוא ,?סָאב, ןטנַאקַאב םעד ןוֿפ רעדורב

 טָאה ,םיא ןגעק רעטעברַא רַאֿפ ןלַאז ןיא סױרַא טערט ,"סלדנָאב סיקסווָאדיװַאד;
 .רענדער םוצ סערעטניא ןרעדנוזַאב ןֿפורעגסױרַא
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 רעטנוא ,ןרָאג ןטשרע ןֿפױא ,לַאז רעלָאמש ,רעגנע ןַא ,לָאה-ןעװָאהטעב רעד
 / ךיז ןסיג רעטעברַא יד .רעטעברַא טימ טקַאּפעגרעביא זיא ,ןקלַאב ןקירעדינ ַא
 ןענייז סיױרַא סָאג רעד וצ זיב ּפערט יד .רעטנורַא ּפערט יד ףיוא לַאז ןוֿפ סױרַא
 ,ןשטנעמ טימ טּפָארּפעגנָא

 רעד ייב ךעלּפערט עכעלטע סָאװ ,לַאז ןיא עמרָאֿפטַאלּפ רעניילק רעד ףיוא
 -עג-טשינ ,רעמינּפ עדימ טימ ,ןשטנעמ עכעלטע ןציז ,ןיהַא ףױרַא ןריֿפ טייז
 ןוֿפ רעוט יד ,רעציזרָאֿפ-ּפַאש יד ןענייז סָאד .ענעֿפָאלשעגסױא-טשינ ,עטלָאג
 רעד טציז ,לוטש-ןדילַאװניא ןייז ףיוא ,ייז רַאֿפ .רעריזינַאגרָא יד ,ןָאינוי רעד
 ןענידַאב וצ טיירג ,שמש ַא יװ ,םיא רעטניה .יקסווָאדיװַאד ןעטיינ ,רענדער
 .שטיווָאמיײכ טייטש

 ןטלַאה ףרַאדַאב רע ןכלעוו רַאֿפ ,םלוע םוצ רעטנורַא לייוו ַא טקוק ןעטייג
 עטכעלש יד ןוא ךעלטערַאגיצ יד ןוֿפ סיוא טייג סָאװ ,ךיור רעד .עדער ןייז
 -ומש יד ןוֿפ סַאלב-ךעלבלעג סױרַא טגנירד סָאװ ,טכיל סָאד טשוטרַאֿפ ,ןרַאגיצ
 ןקידרעכיור םעד ןוֿפ .ךעלזעלג עשירטקעלע עטבעוװרַאֿפ סבעוװניּפש ןיא ,עקיצ
 ,םיא רַאֿפ טציז סָאװ ,עסַאמ רעד ןוֿפ רעמינּפ ענלצנייא סיוא ךיז ןדיינש ןקלָאװ
 עשינעילַאטיא עקירעיורט ,ןגיוא עשידיי עקירעיורט -- ,גנוי ןוא טלַא ןוֿפ ןגיוא
 ,ךיז ןקינײארַאֿפ -- ,רעדירב ,רעטסעוװש ,סרעטומ ,סרעטָאֿפ ןוֿפ ןגיוא ,ןגיוא
 גיוא סָאד ,עסַאמ-ןשטנעמ ןייא ןוֿפ גיוא ןייא טרעוו סע ןוא ,ןעמַאזוצ ךיז ןסיג
 עסַאמ-ןשטנעמ ןוא רענדער ןוא -- ,םינּפ סנעטיינ ןיא קיטשרוד ןייא ךיז טגָאנ
 םוצ רערעהוצ יד ןוֿפ רעבירַא ךיז טסיג סע .רעּפרעק ןייא ןיא ךיז ןקינײארַאֿפ
 סע ;שֿפנ-תריסמ רעייז ןוא טסולֿפמַאק רעייז ,טיונ רעייז ,גרָאז רעייז רענדער
 ןביולג רעשיטסַאיזוטנע ןייז ,עביל ןייז רערעהוצ יד וצ רענדער םעד ןוֿפ טסילֿפ
 רע .רערעהוצ ענייז טימ סנייא טרעוו ןעטיינ ,טייקיטכערעג ןוֿפ ךַאז רעד ןיא
 ןַא ןָא טרָא ןוֿפ ןריר טשינ ךיז ןָאק רע זַא ,טריזילַארַאּפ זיא רע זַא ,טסעגרַאֿפ
 רע ןוא ,ביוה ַא ךיז רע טיג טָא ,לגילֿפ סיוא םיא ייב ןסקַאװ סע .ףליה סנרעדנַא
 ,ףמַאק ןיא ייז טריֿפ ןוא ייז ןוֿפ סיױארָאֿפ טייג

 יז רַאֿפ טציז סע זַא ,ןסעגרַאֿפ ייז .רעטעברַא יד ךיוא םיא ןעעז ױזַא ןוא
 רעד ןוֿפ ,גנורעטסייגַאב טימ לוֿפ ,סכיילב ַא סױרַא טקוק םינּפ ןייז .לּפירק ַא
 ןגיוא ענייש ,סיורג ןענייז ןגיוא ענייז ,לדרעב ץרַאוװש ןייז ןוֿפ םַאר רעלָאמש
 טגָאז קילב ןייז ,ךיוה ןייז ,גנוגעוװַאב רעדעי ןייז ,טֿפַאשײרטעג רעטוג ַא טימ
 רַאֿפ ץרַאה ןייז ןיא ןגָאלש סָאװ ,עביל רעד ןוא טֿפַאשײרטעג רעד ףיוא תודע
 סָאװ .,טֿפַאשגולק ַא ּפָארַא טנייש ןרעטש ןכיוה ןייז ןוֿפ .ךַאז-רעטעברַא רעד
 ,טלעוו רערעכעה ַא ןוֿפ הקיני ריא טּפעש

 טייטש סָאװ ,עסַאמ עטזָאלרָאװרַאֿפ ַא ? ריא טנעז סָאװ ןוא ריא טנעז רעוופ
 רערעדעי סָאװ ,תומהב יוװ .הרוחס ַאזַא טנעז ריא .עיצקעטָארּפ םוש ןָא ,רקֿפה
 -שטנעמ רעייא וליֿפַא ,ןבעל רעייא ,תוחוּכ ערעייא ןצונסיוא ןוא ןֿפױק ךייא ןָאק
 ,ןצונ םענעגייא ןייז רַאֿפ ,ךיז רַאֿפ ןטסעב םוצ סע טניֿפעג רע יו ,עדרעוו רעכעל
 ןצנַאג ַא ךיז טניֿפעג ריא ואוו ,רעצעלּפ יד זַא ,ףיורעד גנוטכַא טשינ טיג רענייק
 יו טקנוּפ ,רעיײֿפ ןוֿפ טרעכיזעג ןייז ןטסקיצניװ םוצ ןלָאז ,טעברַא רעד ייב גָאט
 ,ןרעגַאל יד ןוא סרעלכייּפש יד ,ןעניזַאגַאמ יד רעיײֿפ ןוֿפ טרעכיזרַאֿפ ןענייז סע
 -ַאב ןטֿפַאשלעזעג-גנורעכיזרַאֿפ ,ןטקודָארּפ ערעייז ןטלַאה ןטנַאקירבַאֿפ יד ואוו
 וצ טשינ ייז טקריװַאב רענייק :תורוחס עטיוט יד ןועכיזרַאֿפ וצ ייז ןקריוו
 רעויטקעלָאק רעד זיא ץוש רעקיצנייא רעייא .הרוחס עקידעבעל יד ןצישַאב
 -טעברַא יו רעמ טשינ ריא טנעז םיא ןָא .ךיז טימ רָאֿפ טלעטש ריא סָאװ ,חוּכ
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 -עלַאב יד סָאװ ,זײרּפ םעד טיול ,קרַאמ ןעײרֿפ ןֿפױא טֿפױק ןעמ סָאװ ,טֿפַארק
 ,ךיז טימ רָאֿפ טלעטש ריא סָאװ ,חוּכ ןוויטקעלָאק םעד טימ .ןעמיטשַאב טיטַאב
 יז טרעּפטכורֿפַאב ריא סָאװ ,יד טנעז ריא לייוו ,דרע רעד ןוֿפ םישרוי יד ריא טרעוו
 | ."טעברַא רעייא טימ

 ןטעשטומעגסיוא ןַא ,םייהַא ןענעטיינ ןעגנערב טנוװָא ןדעי טגעלֿפ שטיווָאמייכ
 טֿפַאשביל טימ טלדנַאהַאב םיא טָאה שטיווָאמיײכ ,ןטסגנַא ןיא םענעסָאגעגּפָא ןַא ןוא
 -ייב ,גרָאז ױעכעלרעטָאֿפ טימ םיא רעביא טרעטיצעג טָאה ,טייקנבעגרעביא ןוא
 סָאװ ,גנורערַאֿפ עטרעטסיײגַאב עבלעז יד םיא ףיוא טדנעװעגנָא טָאה שטיוװָאמ
 ןבָאה ,לטעטש ןשיליוּפ םעניילק ןיא ,םייה רעד ןיא םידיסח יד ,ןרעטלע ענייז
 ןוא ,ןיבר ןייז ןענעטיינ ןיא ןעזעג טָאה שטיוװָאמייכ .םייבר ערעייז ןזיװעגסױרַא
 רעקידנריטלָאװער רעד .ןיבר ַא שמשמ זיא ןעמ יװ ןעוועג שמשמ םיא טָאה רע
 טָאג ןגעק טלעטשעג ךיז טָאה סָאװ ,סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ןוֿפ טסייג
 שֿפנ"תריסמ ףיוא ,ןעיירטעג ַא טגָאמרַאֿפ טָאה ,טכַאמ רעשידרע רעד ןגעק ןוא
 .רשוי ןלַאיצָאס ןיא ןקיביױלג ןטיירג

 -רָאװ טעװ סָאװ ,עיצולָאװער עלַאיצָאס יד ןעוועג זיא טָאג סעשטיווָאמייכ
 עלַא ןשיװּפָא טעװ יז ,סהלווע עלַא ןכיילגסיוא ןוֿפ לַאעדיא ןשחישמ ןייז ןכַאמ
 רעד .טייקינעטרעטנוא ןוא טֿפַאשטכענק ןוֿפ רעדנעב עלָא ןדניבֿפױא ןוא ןוערט
 -רַאֿפ סנדיי םעד טליֿפעגסױא טָאה עיצולָאװער רעלַאיצָאס רעד ןיא ןביולג
 ,ןבעל ךעלנעזרעּפ ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע ,ןשינעֿפרעדַאב ןוא ןטיונ ,ןעגנַאל
 ָאד עקַאט --- ףמַאק ןייז ןוֿפ געוו ןֿפױא ןרױלרַאֿפ רע טָאה בייוו ןייז .שטיווָאמייכ
 ןגעק ןיילַא רענייא טריֿפעג טָאה רע סָאװ ,סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ףיוא
 ,טיונ ןוֿפ טושּפ ןעגנַאגעגסיױא זיא יז ,ןעלביא עלַאיצָאס ערעדנַא יד ןוא ינַאמַאט
 סנַאמ ריא ןוֿפ ןייטשוצסיוא טַאהעג טָאה יז סָאװ ,תורצ ןוא שינעכערביץרַאה ןוֿפ
 םיא ןבָאה ,טַאהעג טָאה רע סָאװ ,רעטכעט ייווצ ,.רעדניק יד .טסייג ןשירַאטנוב
 "עג הנותח טָאה יז :הער-תוברּתל ןעגנַאגעגסיױא רָאג זיא ענייא .טזָאלרַאֿפ ירֿפ
 סנדייז ןוֿפ רעלעטשוצ ַא ןרָאװעג רעטעּפש זיא סָאװ ,רעריֿפ-"ןָאינוי ַא טימ טַאה
 ַא ןילַא זיא רע זַא ,םעדייא ןייז דשוח זיא שטיווָאמיײכ .ןטנַאקירבַאֿפ יד רַאֿפ
 ,םיא ןוֿפ ןסיוו ןליוו ייז טשינ ,ייז ןוֿפ ןסיוו ליוו רע טשינ .רָאטקַארטנָאק לקיטש
 -טכַא רעד ףיוא ?גניסערּפ ןוא גנינילקע ןוֿפ לבלעוועג םעד ןיא ,ןײלַא רע טניואוו
 ,לריקלַא דנילב ןוא ביוט ַא רע טָאה לבלעוועג ןרעטניה .סַאג רעטסקיצרעֿפ ןוא
 ,ןכַאז רָאּפ ענייז ןוא טעב ןייז ןייטש טרָאד טָאה רע ,טֿפול ןָא ןוא רעטצנעֿפ ןָא
 .עלעוויאיזַאג ַא ףיוא ךיז רַאֿפ טכָאק רֶצ

 רַאֿפ רָאנ יו טשינ ךַאז רעדנַא ןייק רַאֿפ ,קעווצ ןרעדנַא ןייק רַאֿפ טבעל רע
 טקנוּפ .רע טעברַא ריא רַאֿפ ,רע טבעל ריא רַאֿפ .עיצולָאװער רעלַאיצָאס רעד
 ענייז ןוֿפ ןייג ןֿפָאלש ןרַאֿפ טנװָא ןדעי ןובשחו-ןיד ּפָא ךיז טיג דיי רעמורֿפ ַא יו
 ,םעד ןוֿפ טנװָא ןדעי ןובשחו-ןיד ןבעגעגּפָא ךיז שטיווָאמייכ טָאה ױזַא ,םישעמ
 .עיצולָאװער רעלַאיצָאס רעד רַאֿפ גָאט םעד ךרוד ןוטעגֿפױא טַאהעג טָאה רע סָאװ

 ןיא טריֿפעג םיא ןוא ןָאינוי רעד וצ טכַארבעג ןענעטיינ טָאה רע סָאװ ,סָאד
 טליֿפעג ךיז טָאה רע .ןבעל יינ ןשטיווָאמײכ ןבעגעג טָאה ,ןלַאקָאל-גניטימ יד
 וצ ןעמוקעגוצ ןענעטיינ ךרוד טלָאװ רע ךיילג ,טעברַא סנעטיינ ךרוד ןביוהרעד
 ןוֿפ לייט ַא יװ טכַארטַאב ךיז טָאה רע .תוחילש רעתמא ןוא רעקיטכיר ןייז
 ןטרָאד .לָאה-ןָאטנילק ןיא רימ ןעייג טנייה. :ןגָאז טגעלֿפ רע .טעברַא סנעטיינ
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 טגעלֿפ ,ןדייר טקידנעעג טָאה ןעטיינ ןעוו ןוא ."סדוג יהד ןרעווילעד רימ ןֿפרַאדַאב
 יד ,סרעגיוסיוא-:טולב יד ,ןבעגעג יז רימ ןבָאה טָאק :םיא וצ ןלַאֿפוצ רע
 ןֿפױא לסיב ַא ןעמונעג ייז ,טקַאהעגנירַא לסיב ַא יז סע ןבָאה רימ : סעסָאב
 .*! לבמיצ

 טשינ טעז ריא .טשינ חוּכ ןייק ןיוש ןבָאה רימ ,ּפָא ןיוש זדנוא טזָאל .ןיושע
 רע טגעלֿפ -- ,"טערב-סערּפ ַא יב יװ טושּפ ,זדנוא ןוֿפ טניר סייווש רעד יו
 -מורַא ןענעטיינ ןגעלֿפ סָאװ ,סרָאטיערעּפָא יד ןוֿפ גנערדעג םעד ןבײרטקעװַא
 ,רעטעברַא יד רַאֿפ ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,עדער רעדעי ךָאנ ןעלגניר

 טושט םיא רע טָאה ,ןעגניטימ יד ןוֿפ קירוצ ןענעטיינ טריֿפעג סָאה רע זַא
 ךיז וצ טכַארבעגנײרַא טשרעוצ םיא טָאה 'וע .םייהַא ךיילג ןייג טזָאלעג טשינ
 -עגקעװַא ןוא ןעורוצּפָא ךיז לטעב ןייז ףיוא םיא טגײלעגֿפױרַא ,לבלעוועג ןיא
 | .ייט לזעלג ַא ןכַאמ ךיז טלעטש

 יױװַא טסיב וד ,ּפָא ךיז ור .לייוו ַא ךָאנ ,ןרעו קיטרַאֿפ דלַאב טעװ סע --
 ,טציװשרַאֿפ

 טָאה רע ןעוו .ןענעטיינ "ןּפענדיק, טוואורּפעג טלעמונַא ןליֿפַא ןיוש טָאה רע
 טגָאזעגּפָא ךיז טושּפ רע טָאה ,טנװָא ןיא טעּפש טכַארבעגמײהַא טלעמונַא םיא
 ,רעטָאֿפ ןייז וצ ּפערט יד ףיוא םיא ןגָארטוצֿפױרַא

 ןטעבסיוא ריד לעװ ךיא .ןקיטכענרעביא ךיוא ָאד טסנָאק וד ,השקשינ --
 ףרַאדָאב ירֿפ רעד ןיא ןגרָאמ .ןקיטכענרעביא ָאד טסעוו וד ןוא סעב ןיימ ףיוא
 ךיד ןרָאּפשרַאֿפ ךיא לעװ ,סיֿפָא-ןָאינוי םעד ןיא ןריֿפקעװַא ייס-יוו"ייס ךיד ךיא
 ,ּפערט יד ןוֿפ ןגָארטוצּפָארַא

 ךיא זיב טרַאװ ןוא טכַאנ עדעי ףיוא טציז עֶטַאט רעד ,ריא טדער סָאװ --
 .ןקערשרעד ךיז טעװ רע .םיהַא םוק

 ךַאמ ןיוש .רימ ייב טסקיטכענ וד זַא ,ןגָאז םיא ןֿפױלרעבירַא ךיא לע ---
 ,סמערַאװ סעּפע ריד ךיא

 םיא ןוֿפ קעװַא טעבנג "קורעדיינש, רעד יװ ןעזעג טושּפ טָאה ףלָאװ-השמ
 ,ןשטיווָאמייכ ףיוא קיטכיזרעֿפײא ןרָאװעג זיא רע ןוא -- ןוז ןייז

 ךיא ןָאק סָאװ רַאֿפ 1 ןדייר רעטעברַא יד וצ ןריֿפ ךיד רע לָאז סעּפע סָאװ -- |
 | | ? ןריֿפ טשינ ךיד

 -עגסיוא זיא שטיווָאמײכ .רָאֿפ טרָאד טמוק סע סָאװ ,ןסיוו ףרַאדַאב ןעמ --
 ןעמ ואוו ,טסייוו רע .רעוט-רעטעברַא רעטלַא ןַא זיא רע ,ןָאינוי רעד ןיא טכָאק
 ,ןטסקיטיונ םוצ ךימ ףרַאדַאב

 ,ןשטיווָאמייכ ןוא ןֿפלָאװ-השמ ןשיװצ ץנערוקנָאק ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע
 ןייגטימ ןביוהעגנָא טָאה ףלָאװ-השמ .םכח-דימלּת םעד ןייז שמשמ לָאז סע רעוו
 טרעהעג טָאה רע .תושרד סנוז ןייז וצ ךיז ןרעהוצ ןוא ןעגניטימ יד וצ ייז טימ
 טָאה רע ןוא ,בצמ רעייז ייז רַאֿפ טרעדליש ,רעטעברַא יד רַאֿפ טדער ןעטיינ יוװ
 : ןצכערקטימ ןֿפלָאהעג

 יורטש ןייק :ןדיי יד טימ טעברַאעג ןבָאה םיירצמ יד יװ ױזַא זיא סע --
 ,טגנַאלרַאֿפ יז ןבָאה לגיצ ןוא -- ןבעגעג טשינ ייז ןבָאה
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 ַא זיא רעמוז רעד ןעװ זַא ,קרָאי-וינ ןיא ללּכ רענעמונעגנָא ןַא זיא סע
 טָאה ,ללּכ םעד יירטעג ןוא .רעטניוו רעטלַאק רעברַאה ַא ןגלָאֿפ זומ ,רעסייה
 -ירֿפ ןיא טעּפש זיב ןטלַאהעגנָא ןוא ירֿפ טלעטשעג ךיז רָאי םעד רעטניוו רעד
 -- ,ץרעמ ןוא רַאורבעֿפ םישדח יד -- ,רעטניוו טֿפלעה עטייווצ יד .טייצ-גניל
 ןבָאה סָאװ ,סעכורעווַאז-יינש עכעלנייועגרעסיוא טימ ןעמונעגסיוא ךיז טָאה
 טָאה קרָאי-וינ טָאטש יד .רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא גערב-חרזמ םעד טכוזַאב
 טימ קיטרַאֿפ ןעועג טשינ ךָאנ זיא ןעמ :ןבעג הצע ןייק טנָאקעג טשינ ךיז
 םרוטש רעטייווצ ַא ןעוו ,ןסַאג רעקרָאי-וינ יד ןוֿפ םרוטש-יינש ןייא ןעמַארּפָא
 ,ןעמוקעגנָא זיא

 טריזילַארַאּפ ןבָאה ,ןרַאוטָארט יד ףיוא טעילַאװעגנָא ,יינש סעּפוק עכיוה יד
 ױזַא ,טעברַא רעד וצ ןעמוק וצ טקיטעּפשרַאֿפ ןבָאה ןשטנעמ ןוא ,רעקרַאֿפ םעד
 טקַאּפעגרעביא ןעוועג ןענייז סיעוװבָאס יד ,טעברַא רעד ןוֿפ ןעמוקוצמייהַא ךיוא
 -ָארט יד רעביא ,טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה ןעײװמַארט יד ,ןרעו טקיטשרעד םוצ
 -ױרֿפעג עטרַאה ףיוא יינש םענעגנַאגעצ ןוֿפ סעשזולַאק ןסָאגעצ ךיז ןבָאה ןרַאוט
 ,סוֿפ ַא ןלעטש וצ רַאֿפעג ַא ןעוועג זיא סע .ןשטילג ענער

 -ָארט ןֿפױא לדַאּפש ַא ןוא קַאה ַא טימ ףלָאװ-השמ טייטש ןָא ןגרָאמירֿפ ןוֿפ
 םוצ רַאוטָארט ןוֿפ געטש א ןעמַארּפָא טוואורּפ ןוא לבלעוועג ןייז רַאֿפ רַאוט
 סָאװ ,יינש ןשירֿפ קעד יד ןעמענוצקעװוַא ןעגנולעג ןיוש םיא זיא סע ,לבלעוועג
 קַאה רעד טימ רע טוװאורּפ טציא ,ךעלּפערט יד ףיוא ןלַאֿפעגנָא טכַאנייב זיא
 זיא רע .ייגש םעד רעטנוא ןרָאװעג ןרױרֿפעגנָא זיא סָאװ ,זייא סָאד ןכערבעצ
 "יורג םעד ףיוא רעטנורַא ?שילעּפַאק ןוֿפ םיא טניר סייווש רעד ,טמערַאװעצ
 ןעשטּפערד סָאװ ,סיֿפ יד ךיוא ױזַא ,ןרירֿפ טנעה יד רעבָא ,םינּפ ןטלדרעבַאב
 ןיא ןרױלרַאֿפ שָאלַאק ןייא ןיוש טָאה רע .יינש םענעזָאלעצ ןיא ךיז ןעקנוט ןוא
 ןוֿפ ןרעדנַא ןֿפױא סוֿפ ןייא ןוֿפ רע טגנירּפש טציא .עטָאלב רעקיאיינש רעד
 רעד ןיא ךיילג וצ סע טרירֿפ ךָאד ,גנוגנערטשנָא ןוֿפ םערַאװ זיא בייל סָאד ,טלעק
 ןריױרֿפעג ןרעוװ בייל ןֿפױא ןטסגנַא יד יו שממ טליֿפ רע ,טֿפול רעקיטסָארֿפ
 זייא ןיא לקעה ןטימ טקַאה רע ,ייוו םיא טוט ןקור רעד .ךיז ןיא טצכערק רע
 ,תוחוּכ עטצעל יז טימ

 "גייא זיא יז .הרובד טייטש ,ךעלּפערט יד ףיוא ,לבלעוועג ןוֿפ ריט רעד ןיא
 ריא ףיוא קירעיורט טקוק יז .ןטֿפַאק ןעמערַאװ ריא רעביא לַאש ַא ןיא טלקיוועג
 : ןוגינ-הכיא ןַא טימ טגָאז ןוא ּפָאק ןטימ םיא ףיוא טלקַאש ,ןַאמ

 ןַאמ ןיימ ,רערעק-ןסַאג ַא ןרָאװעג רעטלע רעד ףיוא ---
 ,ּפָא טשינ טרעֿפטנע ףלָאװ-המלש
 סע -- .רעטייו יז טדער -- ?טנוזעג ןייד וטסרטּפ סָאװ ,רענייא רַאנ ---

 סעּפע ןעד טסָאה .ןײרַא םָארק רעד ןיא ןיירַא טשינ רענייק יוו-ייס ךָאז טקעמש
 ? ןֿפױקרַאֿפ וצ סָאװ

324 



 רע .םָארק רעד טימ ןבעג הצע ןייק ךיז טנָאקעג טשינ טָאה ףלָאװ-השמ
 ןטלּפירקרַאֿפ ןייז ףיוא ןסַאּפֿפױא םעד ןוא םָארק רעד ןשיװצ ןרָאװעג ןסירעצ זיא
 ןענוֿפעג ךיז ןבָאה סָאװ ,תורוחס יד ,טייצ ןיא ןעוועג טשינ זיא גנולעטשוצ יד ,ןוז
 ןרױרֿפעג זיא רעשעלֿפ יד ןיא ךלימ יד ,ןרָאװעג ןגעלרַאֿפ ןענייז ,םָארק ןיא
 -עגנָא סנכוק יד ,ךעלכיק-טיווקסיב יד ,טיורב סָאד ,טלעק רעד ןוֿפ ןרָאװעג
 וצרעד .גָאט וצ גָאט ןוֿפ ןלַאֿפּפָא ןביוהעגנָא םינוק יד ןבָאה -- ,למיש טימ טצעז
 -עלעומש ואוו ,לוש רעד םורַא ,וינעווע רעטשרע רעד ףיוא ןבָאה סע ןעוו ,ךָאנ
 רָאּפ ַא טנֿפעעגֿפױא ךיז ,תוֿפוע ערשּכ ןוֿפ םָארק ןייז טַאהעג טציא טָאה שטיוו
 -השמ ,ןרָאװעג ןסעגרַאֿפ ןצנַאג ןיא םָארק סֿפלָאװ-השמ זיא ,סירעסָארג עשידיי
 טָאה ,םָארק רעקידײל-בלַאה ,רעטלַאק ַא ןיא גָאט ןצנַאג ַא ןסעזעג זיא ףלָאװ
 ןוא טנַאה ַא ןיא טנַאה ַא ךיז טּפַאלקעג ,עלעוויױאיזַאג םייב ךיז טמערַאװעג
 םענעֿפָא ןיא קידנקוקנײרַא בלַאה ,קינייװנסיוא ףיוא בלַאה ,םיליהּת טגָאזעג
 "וצ ןעוועג ןענייז סָאװ ,םינוק עטלַא רָאּפ ַא רָאנ ןבָאה םָארק רעד ןיא .רודיס
 סָאװ ,תורוחס ףיוא ךיז טגערֿפעג ,טקעמשעגניײרַא ,ןֿפלָאװ-השמ וצ טניואוועג
 .טַאהעג טשינ ףלָאװ-השמ ייז טָאה ןטסרעמ םוצ

 ךיא .ןָא ךיז םערַאװ ןוא ףױרַא םוק ןוא םָארק יד ךַאמרַאֿפ ,רענייא רַאנ --
 .עווַאק טימ לּפעט ַא טלעטשעגוצ בָאה

 ,עקיצנייא סָאד זַא ןוא טכער טָאה בייוו סָאד זַא ,טסואוועג טָאה ףלָאװ-השמ
 ןיא ןײגֿפױרַא ןוא םָארק יד ןכַאמרַאֿפ וצ ןצנַאג ןיא זיא ,ןוט וצ זיא סע סָאװ
 ךיז ןייז הדומ טסייה םָארק יד ןכַאמרַאֿפ רעבָא .ןעמערַאװאוצנָא ךיז ךייה רעד
 סָאװ ,םעד ןוֿפ ,טלעג קידאמט סגניווריוא ןוֿפ ךיז טרענרעד רע זַא ,ןבעגוצ ןוא
 רע .ןוֿפרעד ןייז וצ הנהנ טשינ ןריואוושעג טָאה רע סָאװ ,םיא רַאֿפ רוסָא זיא
 ענייז ףיוא טעברַא ןכוז ןייג ןוא םָארק יד ןכַאמרַאֿפ וצ טרעלקעג טסנרע טָאה
 עטנַאקַאב ענייז ןוֿפ ליֿפ ואוו ,ּפַאש "ןרשּכ-שידייא ַא ןיא ,ּפַאש ַא ןיא ןרָאי עטלַא

 טזָאל ןעמ ואוו ,ּפַאש ןעמורֿפ ַא ןיא ,רעדמעה ןעיינ ייב ןטעברַא ןדיי עמורֿפ ,
 שטָאכ ?ןוז ןייז ןזָאל רע טעװ טנעה סנעמעוו ףיוא ...רעבָא .החנמ ןענעװַאד
 רעוו םיא לָאז סע זַא ,רע ףרַאדַאב ךָאד ,ןבעג הצע ןַא רעמ טציא ךיז ןָאק ןתנ
 ,ןוט טשינ סע רע ןָאק ןיילַא סָאװ ,תודובע עסיוועג ןוט וצ ןֿפלעה

 -עגסיוא טָאה רע .ןרױלרַאֿפ ןוא ךעלקילגמוא טליֿפעג ךיז טָאה ףלָאװ-השמ
 זיב .תוליֿפּת עקידנגרָאמירֿפ ענייז ןיא טָאג רַאֿפ גָאט ןדעי ץרַאה ןייז טנייוו
 יװ טכַארטַאב סע טָאה רע סָאװ ,סיינ יד ,סיינ עטוג יד ןעמוקעג זיא לָאמ ןייא
 ,ןוז רעטסטלע ןייז .תוליֿפּת ענייז ףיוא טָאג ןוֿפ רעֿפטנע ןטקעריד ַא יװ ,סנ ַא
 לעטש ַא ןעמוקַאב טָאה ,ןבעל סָאד טגָאזעגּפָא טַאהעג םיא ןבָאה עלַא סָאװ ,ןתנ
 -ניא ןַא ןיא ןריֿפ םיא ףרַאדַאב ןעמ סָאװ ,לּפירק רעד ,רע -- ,ןָאינוי רעד ןיא
 יד ןיא ןטנוװָא יד ןיא םורַא שטיווָאמיײכ םיא טריֿפ .ךעלדער ףיוא לוטשיןדילַאװ
 ,"תושרד, ייז רַאֿפ טלַאה רע ןוא ,רעטעברַאיּפַאש ףיונוצ ךיז ןעמוק סע ואוו ,ןלַאז
 לָאמ רעדנַא ןַא ,ןַאמרעגנוי ַא לָאמ לייט --- ,רעצעמיא םיא וצ טמוק גָאטיײב ןוא
 -ָאנעטס ךרוד ףיוא סָאד ןעמענ ייז ןוא ,סעּפע יז טריטקיד רע ןוא --- ,לדיימ ַא
 ,סָאד זַא ,ןביולג סָאד ןעמ ןָאק ,גנוטייצ ןיא רעטעּפש סע ןקורד ייז ןוא ,עיֿפַארג
 ןיא ןיירַא סע טלעטש ןעמ ןוא ןָא סע ןעמ טביירש ,ליומ ןטימ טגָאז ןוז ןייז סָאװ
 רע סָאװ ,עקילַאק ןייז ,ןתנ .טלעג םיא ןעמ טלָאצ םעד רַאֿפ ןוא ? גנוטייצ רעד
 ףיוא ןגָארטמורַא ןֿפרַאדַאב ןבעל עצנַאג סָאד ןיוש םיא טעװ רע זַא ,טניימעג טָאה
 סנוז ןרעגניי ןייז ןעמעננָא ןוֿפ דניז רעד ןוֿפ טזיילעגסיוא םיא טָאה ,טנעה יד
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 ךָאװ ַא רעלָאד קיצנַאװצ ,ךָאװ ַא רעלָאד קיצנַאװצ שזַא םייהַא טגנערב ןתנ ,ףליה
 ! הנויח רעד ףיוא רעייטשוצ רע טיג

 ןטלַאהרעד וצ ,טלעג-הריד ןלָאצַאב וצ גונעג זיא סע .ךָאװ ַא רעלָאד קיצנַאװצ
 ןייז ןוֿפ טַאהעג זיא-סע-ןעוו טָאה ,ףלָאװ-השמ .רע יו רעמ זיא סע .המשנ יד
 .ןעמוקַאב טומ רעמ טציא טָאה ףלָאװ-השמ .לבלקוועג

 -נוא ךיז טָאה ןוז רערעטלע ריא .טרעהעג ץלַא ןוא ןעזעג ץלַא טָאה הרובד
 םיא טֿפלעה עטַאט רעד ןוא ,רעדורב םענעגייא ןייז ןעגנערבוצמוא ןעמונעגרעט

 ןוא סלָאה יד ןיא םורַא טייג ןעטיינ זַא ,םעד ןוֿפ טסואוועג טָאה יז ,וצ םעד וצ

 -עד טקיטולבעג טָאה ץרַאה ריא .ןגניווריוא ןגעק רעטעברַא יד ףיוא טעוועטנוב

 ,םונהיג ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ זיא זיוה סֿפלָאװ-השמ ןוא .רעביר

 ןַא ןגעק ןוט וצ סנױזַא רעדרעמ ַא ןוֿפ ץרַאה ַא ןבָאה ךָאד ףרַאדַאב ןעמ ---

 סנשטנעמ ןיא םינּפ ןייז ןרעטצניֿפרַאֿפ וצ ,ןצרַאװשרַאֿפ וצ ,רעדורב םענעגייא

 טהנעטעג יז טָאה --- ,םעד וצ וצ ךָאנ םיא טסֿפלעה ,רַאנ רעטלַא ,וד ןוא ,ןגיוא

 | | .ייברעד ןעוועג זיא ןעטיינ ןעוו ,ןַאמ ריא וצ

 ןעמ ףרַאדַאב ,ןלזג ַא ,בנג ַא -- רעדורב ַא רעדָא ןוז ַא טָאה ןעמ זַא --

 . -טקירטסיד ַא זיא רעדורב ןייא זַא ,סעכלעזַא ךיז טכַאמ עקירעמַא ןיא ? ןגײװשרַאֿפ

 ינרױטַא-טקירטסיד רעד טעװ ,ונ -- ,רעטסגנעג ַא -- רערעדנַא רעד ,ינרױטַא

 ?רעדורב ןייז זיא רע לייו ,רעטסגנעג םעד הסיֿפּת ןיא ןעמענ ןזָאל טשינ

 רעדָא ,אבוסו-ללוז ַא ןוז ַא טָאה ןעמ ןעוו זַא ,זדנוא טנרעל הרוּת רעזדנוא

 .י.ןרעטלע ענייז טליש סָאװ ,ןכלעזַא
 טָאה ןעמעוו -- .רעביא הרובד םיא טקַאה -- ? ןטלָאשעג רע טָאה ןעמעוו ---

 -רעדנוה טקיטֿפעשַאב רע .הסנרּפ טלעוו ַא טיג רע ?ןוטעג סטכעלש גניווריוא

 ,סייוו ךיא .רעגנוה רַאֿפ ןעגנַאגעגסיױא ייז ןטלָאװ םיא ןָא סָאװ ,טײל-עמערָא רעט

 ,ןענעטיינ ףיוא ןָא יז טזייוו --- ,ןגניווריוא ףיוא טצעזעגנָא ךיז טָאה רע סָאװ רַאֿפ

 סָאװ ,ןוט טשינ ןָאק ןיילַא רע סָאװ ,רַאֿפרעד םיא ןיא אנקתמ ךיז זיא רע --

 "רעביא ןציז זומ ןוא עקילַאק רעטסיװ ַא ,ךעבענ ,זיא רע סָאװ ,טוט גניווריוא

 ...טלעוו ַא ןייא טמענ רעדורב ןייז ןוא ,דנַאנַא

 םענעגייא ןייד ןוֿפ . ...טולב ןסיגרַאֿפ ןזָאל טשינ ךיד לעװ ךיא ...הרובד ---

 | .ךער םד לע דומעת אל : טייטש הרוּת רעד ןיא ...ןוז

 ! טולב סרעדורב ןייז ןסיגרַאֿפ געמ רע ןוא .הרוּת ןייד טימ טשינ ךימ עידונ ---

 ,רַאנ רעטלַא ,וד ןוא !טלעװ ַא םיא ןגעק ףיוא טכָאק רע :טוט רע סָאװ ,עז

 | .שײלֿפ-"ןוא-טולב ןגייא ןייד ןגעק םיא טסֿפלעה

 טַאהעג טשינ לָאמ ןייק בָאה ךיא .ןגניווריוא אנקמ טשינ ןיב ךיא ,עמַאמ ---

 ,לביימש ןקיאור ַא טימ ןעטיינ טגָאז --- ,ןייז וצ ךייר עיציבמַא ןייק

 1 סָאד וטסוט סָאװ רַאֿפ רָאנ ---
 ףלָאװ-השמ טגָאז -- ,טײל-עמערָא ןוֿפ טולב סָאד סיוא טּפַאצ רע לייוו ---

 ןוֿפ סלָאה-קיירטס יד ןיא ןדייר טרעהעג ןיוש טָאה רע סָאװ ,ןושל םעד טימ

 | ןוז םענעגייא ןייז ןוֿפ ןוא רענדער יד

 וד !ןֿפרַאװּפָארַא רסיק םעד ןרָאי עטלַא יד ףיוא טסליוװ ,ףלָאװ-השמ ---

 טרבח ןעמ זַא ,יאדװַא .רעדיינש רעד שטיוװָאמיײכ יוװ דלַאב ןיוש ךָאד טסדער

 טעװ רע ןעוו ,ןקַאהסױא םיא טימ ךיא לעװ ריט יד ...סטסילעשָאס טימ ךיז

 ןעזעג םיא טסָאה 1 דניק ןיימ טּפַאצ טולב סנעמעוו .ןזייװַאב לעווש ןיימ ףיוא ךיז

 ףא סע טסדער וד ןוא .ןדיי יד ףיוא םייוג יד ךָאד ןדייר ױזַא 1 ןּפַאצ טולב

 ? דניק ןגייא ןייד
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 ןעװעצַארּפ ןלָאז ייז זַא ,טײל-עמערָא סלדנָאב ענייז םייהַא טשינ טיג רע --
 ןיא רעטעברַא ענייז רע טלַאה יוװ ? ןײרַא טכַאנ רעבלַאה רעד ןיא זיב םיא רַאֿפ
 !ייז טימ רֶע טעברַא םירצמ ךלמ הערּפ יו ?ּפַאש

 ןעװעצַארּפ ןגניווריוא רַאֿפ .ייז טימ טעברַא טיונ יד ?ייז טימ טעברַא רע --
 טגנערב ,טעברַא ייז טיג דניק ןיימ .ןקיטעז וצ ןגָאמ רעייז ןעװעצַארּפ ייז ? יז
 ןשטנעב ,ןוֿפרעד ןדירֿפוצ ןענייז ייז .ןיירַא בוטש ןיא טיורב לקיטש סָאד ייז
 ,רַאֿפרעד טָאג ןקנַאד ןוֿפ טרָא ןֿפױא זיִא .הסנרּפ ייז טיג רע סָאװ ,טנעה ענייז
 ליֿפיװ ,ָא .,. טייקמערָא רעד ןוֿפ טעּפַארדעגסױרַא ךיז טָאה דניק ןגייא ןַא סָאװ
 ,ױזַא וט ,קעה םעד ןוֿפ סיױרַא זדנוא םענ :רַאֿפרעד ןטעבעג טָאג רימ ןבָאה לָאמ
 ,םָארק רעד ןוֿפ ,סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ןוֿפ ןרעוו רוטּפ לָאז ןעמ זַא
 יד ןיא ךיז ןגָאלּפ ןוא רעמוז ךיז ןעלגערּפ ןוֿפ ןוא זייא סָאד רעטניוװ ןקַאה ןוֿפ
 ...םבוט'םוי ןייק טשינ ,תבש ןייק טשינ ,טכַאנ ןייק טשינ .גָאט ןייק טשינ ...ןציה
 ןֿפלָאהעג טָאג ריד טָאה םיוק ןוא ?ָאד ןבעל ַא ןוֿפ טסואוועג ןעד ןבָאה רימ
 בורח םיא ריא טליוו ,סנייד דניק ַא טכירעגֿפױא ןוא ןייוועג ןייד טרעהעגוצ
 ןזָאל טשינ לעװ ךיא ,ןזָאל טשינ לעװ ךיא .שיײלֿפ ןוא טולב ןגייא ןייד ...ןכַאמ
 ןיא טנייועצ ךיז הרובד טָאה -- ,ןזָאל טשינ לעװ ךיא ,ןעגנערבמוא דניק ןיימ
 ןײרַא ךוט ריא

 סָאװ וצ --- .טגָאזעג ףלָאװ-השמ טָאה --- ,דלוש ענעגייא ןייז זיא סע --
 ?ןרעוו ךייר ױזַא רע ףרַאדַאב

 -- ,םיא טימ ,אלימ .ןגָאז סעּפע ריד ליוו ךיא ,ףלָאװ-השמ ,רָאנ רעה --
 ךָאד ליוו רע .ןהנעטסיוא טשינ ךיז ךיא לעװ -- ,ןענעטיינ ףיוא ןָא יז טזייוו
 -נורַא עקירעמַא ןוֿפ רעסייק םעד -- ,ליוו שטיווָאמיײיכ סָאװ ,סָאד יו רעמ טשינ
 טצעזעגנָא ךיז טסָאה וד .שרעדנַא סעּפע טשטעווק ,ךיא סייוו ,רעבָא ךיד .ןצעזרעט
 עקַאט וטסָאה .עסקיש רעד טימ זיא רע לייוו רַאֿפרעד רָאנ דניק רעזדנוא ףיוא
 .ןעמענ גנַאל טשינ טעװ סע ,רעבָא ריד גָאז ךיא .טכער טסָאה .ןַאמ ןיימ ,טכער
 ךרוד םיא וצ סיוא ייז ןייוו ךיא סָאװ ,תוליֿפּת עניימ וצ ןרעהוצ .ךיז טעװ טָאג
 ןיוש טעװ לָאמסנעד .עסקיש רעד טימ ןייגעצ ךיז טעװ דניק סָאד ןוא ,טכענ יד
 ,ןייז טוג ץלַא

 -ַאד הרובד :ןעוועג יױזַא טרָאֿפ סע זיא ,ןעזסיוא טשינ לָאז סָאד ענדָאמ יו
 עקיצנייאןייא ןַא סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ףיוא טַאהעג טָאה יקסווָאדיװ
 ןעוועג זיא סָאד ןוא --- ,ץרַאה סָאד ריא רַאֿפ ןסיגסיוא טגעלֿפ יז סָאװ ,ןירָאטרבח
 ,ץנַארק סעסימ ,בייווסבעק עקילָאמַא סירעה ,ןיטסירק יד יװ ערעדנַא ןייק טשינ

 ,ןעז וצ רעגַאב רעד ,רעגָאב רעסיורג ןייא ןדנוברַאֿפ ,סנטשרע ,ייז טָאה סע
 ,סנטייווצ ;ןרעװ טרעטשעצ לָאז ןירעמ ןוא ןגניווריוא ןשיווצ תיב-םולש רעד זַא
 יז ;ץנַארק סעסימ רַאֿפ ןעמוקַאב טקעּפסער סיורג יקסווָאדיװַאד הרובד טָאה
 ;םימותי יד טלדנַאהַאב טָאה ןיטסירק יד יװ םעד ןוֿפ טרירעג תמאב ןעוועג זיא
 -- ןיטסירק יד יװ רעדניק עריא טימ ּפָא ױזַא טשינ ךיז טיג עמַאמ ענעגייא ןַא
 ןשיווצ ביול סצנַארק סעסימ ןטײרּפשרַאֿפ הרובד טגעלֿפ .םימותי סירעה טימ
 :שטיוועלעומש סעסימ רַאֿפ יז ןעמיר ,םינכש יד

 גָאט ןדעי ייז טימ טגָאז ,טייקשידיי רעייז ףיוא ףיוא וליֿפַא ךָאד טסַאּפ יז;
 טכַאנרַאֿפ גָאטײרֿפ ןדעי ּפָא ייז טשַאו .טרעהעג ןיילַא סע בָאה ךיא .ינַא-הדומ
 טצוּפ יז יו ןעז טלָאז ריא ןוא .שידק ןרעה וצ ןַאמ ןיימ וצ רעבירַא ייז טקיש ןוא
 ,עיוג ןייק ןעוועג טשינרָאג טלָאװ יז יו ױזַא ,בוט-םוי ןשידיי ַא ףיוא סיוא ייז
 : ,"דניק שידיי ַא רָאנ
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 לי

 ןוא ץנַארק סעסימ וצ ןטנוװָא יד ןיא ןעמוקוצֿפױרַא טַאהעג ביל טָאה הרובד
 יז טָאה ץנַארק סעסימ .קילגמוא םעד רעביא ץרַאה ?סָאד ריא רַאֿפ ןסיגסיוא |

 ,ןענַאטשרַאֿפ
 סיוא טגייל ױרֿפ ַא סָאװ ,עקטסַאּפ רעד ןיא ןיירַא טלַאֿפ ןיױשרַאּפסנַאמ ַא --

 .ץנַארק סעסימ טרעֿפטנע --- ,םיא רַאֿפ
 טָאה רע סָאװ ,דניימ רעוװענ .דניק טבילַאב ןיימ ץלַא ךָאנ זיא גניווריוא--

 ,דלוש ןייז טשינ זיא סע ,ןוטעג
 ןגָאז טשינ ךָאד רָאט ןעמ ,אלימ .ןוז רעקיצנייא ןיימ זיא סע ,רעמ ךָאנ --

 ןטרַאװרעד ךיא ןָאק ,טגָאזעג סנייטשימ ,סָאװ רָאנ ,דניק ןיימ ךיוא ךָאד זיא טענ
 ןייק ...טשינ רע טעװ ןבָאה הנותח זַא ,טייקטנרעלעג רעצנַאג ןייז טימ ,םיא ןוֿפ
 ןטרַאװרעד רָאנ ךיא ןָאק ךעלקינייא .טשינ ךיא ןָאק םיא ןוֿפ ןטרַאװרעד ךעלקינייא
 | .ןעגניווריוא ןוֿפ

 ,ךייא טמוק סע .ךעלקינייא עשידיי ,ךעלקינייא ןבָאה טעװ ריא --
 טגרָאזעג טָאה רע .דניק טבילַאב ןיימ ןעוועג קידנעטש זִיא גניווריוא ןוא ---

 ,ןגָארקעג טָאה רע סָאװ ,טסנידרַאֿפ עטשרע סָאד .ןָא טייהרעניילק ןוֿפ רימ רַאֿפ
 רע זַא ,טסואוועג קידנעטש בָאה ךיא .טכַארבעגמײהַא ןעמַאמ רעד סע רע טָאה
 םיא טרַאנעג ןוא ,רָאי עצרַאװש יידלַא ןוֿפ עסקיש ַא טמוק .ןעמוק סעּפע וצ טעוו
 ,המותי רעקידכעלייק ַא ןוֿפ קעװַא םיא טמענ ןוא ,ןײרַא עקטסַאּפ ַא ןיא

 ,ץנַארק סעסימ טרעֿפטנע --- ,ןײגֿפױא טשינ טיורב ןייק טעװ גייט םעד ןוֿפ ---
 זיא גניווריוא .עקיטכיר סָאד טשינ זיא סע ,דניק ַא םיא טימ ןבָאה יז געמ ---
 טגָאזעגוצ טָאה רע יוװ ױזַא ,דניק שידיי ַא טימ ןבָאה הנותח רע ףרַאדַאב ,דיי ַא
 ריא .עשילױטַאק ןייק טשינ ,ךעלקינייא עשידיי ןרעטלע ענייז ןבעג ןוא ,ןירעה
 .עיוג יד טגָאז -- ,ןבעלרעד ךָאנ סע טעוו

 ןגָאזנָא םיא רבק סירעה ףיוא ןייג ןײלַא לע ךיא .רעסיז עטַאט ,יאוולה ---
 ןייק ןוטּפָא טשינ רָאנ לָאז לעשַאר -- .טײקמורֿפ ןיא הרובד טכַאמ -- ,הרושב יד
 ,שטנעמ רעניוו ַא ךיוא ,ןַאמנגנוי ַא טימ סיוא טייג יז ,רעה ךיא .טײקשירַאנ
 ,לזמילש ַא ,טניײרֿפ ַא סטענ

 יז ,בײרטרַאֿפטײצ רַאֿפ רָאנ זיא סע .םיא טימ טסנרע טשינ זיא יז ,ע --

 | .סע סייוו ךיא ,ןגניווריוא ןגעוו ץלַא טרעלק

 םעד ףיוא גנוטכַא טיג ,ץנַארק סעסימ ערעייט ,ריא ףיוא גנוטכַא טיג --

 .םענעברָאטשעג םעד רַאֿפ ,ןגניווריוא רַאֿפ ,ךיז רַאֿפ ןטרַאװסיױא זומ יז ,דניק

 ,טעז ,ריא ףיוא גנוטכַא טיג .טשינ ור ןייק רבק ןיא טרָאד ,ךעבענ ,ךָאד טָאה רע

 טרעוו רע .טנעה עדמערֿפ ןיא ןלַאֿפנײרַא טשינ ,הלילח ,לָאז טייקכייר ַאזַא זַא

 טקילגַאב ,ןײרַא טנַאה רעד ןיא טמענ רע סָאװ ,ץלַא וצ .דניק ןיימ ,דיגנ ַא ךָאד

 רימ . . . םיא ייב ןבָאה טנָאקעג ךָאד יז טלָאװ ןבעל ןדלָאג ַא .דניק ןיימ .ךָאד רע

 .ןייז ךעלקילג טנָאקעג ךָאד ןטלָאװ עלַא
 ,טוט יז סָאװ ,סייוו לעשַאר ,יקסווָאדיװַאד סעסימ ,טשינ טגרָאז --

 םימותי רַאֿפ ןָא ױזַא ךיז טמענ ריא סָאװ ,םעד רַאֿפ ןלָאצַאב ךייא לָאז טָאג ---

 ,טײקשירַאנ ןייק ןוטּפָא טשינ לָאז יז זַא ;לעשַאר ףיוא גיוא ןַא טלַאה ןוא

 סעסימ טָאה ,ןקילג סגניווריוא ןוֿפ טלייצרעד ריא טָאה הרובד ןעוו ,לָאמ ןדעי

 -ָאה עטוג טימ דלודעג ריא טרענעג טָאה יז .לעשַאר ןבעגעגרעביא סָאד ץנַארק

 :ץרַאה סלעשַאר ןיא ליֿפעג-המקנ ןוֿפ םַאלֿפ םעד ןטלַאהעגֿפױא טָאה ,ןעגנונעֿפ

 טָאה יז ,טוט יז סָאװ ,ירעמ ערטיכ יד ,טסואוועג טוג ץנַאג ןיוש טָאה יז ---

 טרעהעג טסָאה .ןיירַא טנעה עריא ןיא טּפַאכ יז סָאװ ,טסואוועג טוג ץנַאג ןיוש
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 ענייז רַאֿפ עדייבעג רעד ןוֿפ סנרָאג ייווצ ךָאנ ןעמונעגרעביא טָאה גניווריוא ,ןוֿפרעד
 טיינ רעוויר-טסיא ץנַאג ,ןיֹרַא ןבוטש יד ןיא טעברַא סױרַא טיג רע ןוא ,רעּפעש
 .סענזיב עקידלַאװעג ַא זיא סע ."סלדנָאב , סיקסווָאדיװַאד טציא

 .ךַאֿפ םעד ןיא ןוֿפרעד טדער ןעמ ,סע סייוו ךיא ,ָאי --
 סענזיב יד ןיא רעמ טשינ טמוק ירעמ זַא ,טלייצרעד רימ טָאה רעטומ ןייז --

 ךיוא טייג רע .םישדח רָאּפ ַא טייצ ּפַאש ןיא ןעזעג טשינ ןיוש יז טָאה ןעמ .ןיירַא
 ,ריא טימ סיוא טשינ ץעגרע ןיא

 ,לעשַאר טגָאז -- ןָא טשינ רימ טייג סע --
 ןסיוו וצ עװַאקישט זיא סע רָאנ ,ןָא טשינ ריד טייג סע זַא ,סייוו ךיא ---

 ,ייז ןשיווצ טריסַאּפ טרָאד טָאה סע סָאװ
 טשינ ןיב ךיא ,ןוֿפרעד ןרעה טשינ ליוו ךיא ,טגָאזעג ריד בָאה ךיא --

 ,טריסערעטניארַאֿפ
 ? סיוא טנייה טסייג וד .סייוו ךיא ,סייוו ךיא --
 ,טרעצנָאק ַא ףיוא ךימ טמענ רע .רימ ךָאנ טמוק טרעבָאר ,ָאי --
 לגניי עמערָא סָאד זַא ,טסייוו וד ? דיילק-טגווָא ןַא ןָא וטסוט עשזיסָאװרַאֿפ --

 ,"רעטסעקרָא; ןיא ךיד ןעמענ וצ טלעג ןייק טשינ טָאה
 --- טניירֿפ ַא ןוֿפ ןטעליב ןעמוקַאב טָאה רע ? "רעטסעקרָא; ןעד טגָאז רעוו ---

 .עירעלַאג רעטסכעה רעד ףיוא
 ?גנוריצ ןצנַאג ןטימ ,דיילק גנַאל ַא ןָא וטסוט עירעלַאג רעד רַאֿפ ןוא ---

 ףיוא סיוא טיג רוחב רעד : ןגָאז טלָאװעג גנַאל ןוֿפ ןיוש סָאד ריד בָאה ךיא ,רעה
 טשינ טסיב וד זַא ,רע סייוו .רוחב רעמערָא ןַא זיא רע .טנעס ןטצעל םעד ריד
 ,ןָאט ריא ןיא גנונרָאװ רעכעלרעטומ ַא טימ ץנַארק סעסימ טגָאז -- ? טסנרע

 ,קידלודעגמוא לעשַאר טגָאז -- ,סע סייוו רע ---

 ןעוועג זיא רעגַאב-ץרַאה ריא .ןטרעבָאר טימ טסנרע ןעוועג טשינ זיא יז ,ןיינ
 ןוא טייקרעטיב ןוֿפ לַאװק רעד ריא ןיא ןעוועג טשינ זיא סע ףיט יװ .גניווריוא
 טשינ זיא סע .,םיא ןוֿפ ןעײרֿפַאב טנָאקעג טשינ ךיז יז טָאה ,םיא ןגעק סָארדרַאֿפ
 -עג יז טָאה סָאװ ,סענזיב יד ןיא טכַאמ גניווריוא סָאװ ,גלָאֿפרעד רעד ןעוועג
 טימ ,לַאנָאיסעֿפָארּפ ןייא טשינ ,טנַאקירבַאֿפ רעכײרגלָאֿפרעד ןייא טשינ .טצייר
 ריא ןוא טייקנייש ריא סָאװ ,ערעירַאק רעשיטילָאּפ רעסיורג ַא רַאֿפ קילבסיוא ןַא
 טָאה ,ריא וצ ןגיוצעגוצ ןבָאה ,ןוֿפרעד טסואוועג ןבָאה עלַא סָאװ ,תורישע סלקנָא
 טכַאלעגסיוא ייז ךיז טָאה יז ןעוו ,ןייטש ליומ םענעֿפָא ןַא טימ טזָאלעגרעביא יז
 ,ןוֿפרעד הביס יד ןענַאטשרַאֿפ טשינ טָאה רענייק .ןירַא םינּפ ןיא

 "עג טשינ זיא סָאװ ,טשרוד ַא ,גנַאלרַאֿפ ַא ריא ןיא טקעוורעד טָאה גניווריוא
 םעד רעטנוא ןבילבעג ץלַא ךָאנ טלָאװ יז יו טליֿפעג ךיז טָאה יז .ןרָאװעג טליטש
 ,םיא וצ טרעהעג יז .ּפָאק ריא טקעדַאב טָאה גניווריוא ןכלעוו טימ ,רעיילש-הלּכ
 -עגרָאֿפ טציא זיא סע ןוא -- ,לייוורעד ףיוא טּפַאכעגסיױא םיא טָאה ערעדנַא ןַא
 ,רערעדנַא רעד ןוא ריא ןשיווצ טסעמרַאֿפ ַא ןעמוק

 -עג טָאה יז סָאװ ,תוליֿפּת עריא זַא ,ןרָאװעג ריואוועג הרובד זיא עקַאט דלַאב
 ,טסיזמוא ןעוועג טשינ ןענייז ,טכענ יד ךרוד טָאג וצ ןטעב

 ואוו ,געוו ןוֿפ טרעקעגקירוצ ךיז טָאה גניווריוא זַא ,טרעהעג טָאה יז ןעוו
 -ץרַאװש ריא ןוטעגנָא יז טָאה ,ןענוֿפעג ךיז ןכָאװ רָאּפ עטצעל יד רַאֿפ טָאה רע
 -עג ריא טָאה ןוז ריא סָאװ ,לטנַאמ םעיינ םעד ןוא לטייש ןֿפױא ךוט םענעדייז
 ןטלַאהַאבסיױא םיא טַאהעג רָאנ ,ןגָארטעג טשינ ךָאנ םיא טָאה יז סָאװ ןוא ןבעג
 ןוז ריא וצ ןעגנַאגעגֿפױרַא זיא יז ןוא ,שטיוועלעומש סעסימ ייב ןַאמ ריא ןוֿפ
 : .סיֿפָא ןיא
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 ,טגָאזעג גניווריוא טָאה --- ,עמַאמ ,ריד ךָאנ ןקיש טלָאװעג עקַאט בָאה ךיא --
 .ןדיירוצרעביא סעּפע ריד טימ בָאה ךיא ---

 יאדװַא ןיוש ךָאד טסָאה ?ריד ןגעק זיא רעדורב ןייד סָאװ ,םעד ןגעוו ---
 ?טרעהעג

 רע .םיא סע ןיגרַאֿפ ךיא ןוא ,טײטשרַאֿפ רע יװ טוט רע .ןיינ ? סָאד ,ָא ---
 ןשטנעמ יד ןעװעטַאר ליוװ .ךַאז עסיורג ַא ףיוא טוט רע זַא ,יאדװַא ךָאד טניימ
 טלָאװ ,סיֿפָא םעד ןיא טרָא ןיימ ףיוא ָאד ןסעזעג רע טלָאװ .ןובשח סמענעי ףיוא
 ,ןוט וצ ץלַא טנַאה ןיימ ןיא זיא סע זַא ,טניימ רע .ךיא יו ױזַא טקנוּפ טלדנַאהעג רע
 עלַא יד טָא ןריֿפוצנייא ןוא עירטסודניא רעד ןיא שינערעקרעביא ןַא ןכַאמ וצ
 ךיא .טשינ סע ליוו ךיא רָאנ ,רעטעברַא יד רַאֿפ טקידערּפ רע סָאװ ,ןכַאז עטוג
 ןיימ יו ,רעדורב ןיימ יו שטנעמ רעטוג ַאזַא טקנוּפ ןיב ךיא ,ָאי ןיוש סע ליוװ
 ןליוו ןקירבַאֿפ יד ,טשינ ליוװ קנַאב יד ,טשינ סע ןליוו םינוק יד רָאנ --- ,רעטָאֿפ
 בָאה ךיא ?עמַאמ ,ךימ טסײטשרַאֿפ .טשינ ליוו עירטסודניא עצנַאג יד ,טשינ
 ןרעוו לָאז רע זַא ,טלָאװעג בָאה ,שזדעלַאק ןקידנע לָאז רעדורב ןיימ זַא ,טלָאװעג
 ,רעוט-רעטעברַא ןַא ןרעװ טלָאװעג רעבָא טָאה טענ .טַאקָאװדַא רעטמירַאב ַא
 ןיימ ,ןריקַאטַא וצ ךימ זיא טעברַא ןייז ,טיַארלָא -- ,ןָאינוי רעד ןיא רעכַאמ ַא
 .,עמריֿפ יד ןצישַאב וצ זיא טעברַא

 טסלַאֿפ וד ?ןוז ןיימ ,טכעלש ױזַא סיוא וטסעז ,רעדיוו ,סָאװ רַאֿפ ןוא --
 ?דניק ןיימ ,ריד ןוֿפ ןרָאװעג סָאד זיא סָאװ .רעדיילק יד ןוֿפ סיױרַא ךָאד

 ןדייר עקַאט ךיא ליוו םעד ןגעוו .עמַאמ ,סרעדנַא סעּפע ןיוש זיא סָאד --
 ,ריד טימ

 .ןקָארשרעד רעטומ יד טגערֿפ --- ? סעכלעזַא ןעשעג זיא סָאװ ---
 . .טַאהעג טכער טָאה עטַאט רעד זַא ,ארומ בָאה ךיא ---
 קידעּפַאלק ַא טימ ןוז ריא ןוֿפ הרובד טיצ -- ? טַאהעג טכער רע טָאה סָאװ ---

 ,םיא וצ רעטנעענ קידנעמוק ,ץרַאה
 ."ןעמַאזוצ טשינ ךיז ןעמוק רעסַאװ ןוא רעיײֿפ, ? עמַאמ ,ןגָאז וטסגעלֿפ יו ---

 .ןדייש ןזומ ךיז ןלעװ רימ .עמַאמ ,טוג טשינ זיא סע .ןירעמ ןוֿפ דער ךיא
 . .דגיוושעג הרובד טגערֿפ -- ? ןעשעג זיא סָאװ --
 ,דניק סָאד טדמשעגּפָא טָאה יז ---
 םענייא ןדעי ?ןוט סע טעװ יז זַא ,טסואוועג טשינ ןעד ךיא בָאה טינַא ---

 סע זיא .טדערעגנייא ךיז טסָאה וד סָאװ ,רַאנ ,רַאנ ,רַאנ ,יוא .עקינייז'ס וצ טיצ
 רע ,טעבעג ןיימ וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה טָאג ,דניק ןיימ ,טוג זיא סע ?טכעלש
 ףיוא טכענ עצנַאג םיא רַאֿפ ןסָאגרַאֿפ בָאה ךיא סָאװ ,ןרערט עניימ ןעמונרַאֿפ טָאה
 עריא ןוֿפ ןסָאגעג ךיז ןבָאה ןרערט ןוא טגָאזעג הרובד טָאה -- ,רעגעלעג ןיימ

 ,ןגיוא
 ? עמַאמ ,טייקסטוג סָאד זיא סָאװ ---
 .ריא ןוֿפ ןרעוו רוטּפ טסעוו וד ----
 .ריא ןוֿפ ןרָאװעג רוטּפ ןיוש ןיב ךיא ---
 ? וטסניימ סָאװ ---
 ןוֿפ ןכָאװ ייווצ ףיוא קעװַא ןעוועג ןיב ךיא .םייה רעד ןוֿפ קעװַא זיא יז ---

 "עג טשינ יז ךיא בָאה ,ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא ןעוו ןוא ,טֿפעשעג בילוצ טָאטש

 .זיוה ןיא ןענוֿפ
 ?דניק סָאד ןוא --
 .ןעמונעגטימ יז טָאה דניק סָאד --
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 !זיא יז ואוו ,טסייוו וד ---
 ,טַאקָאװדַא ןיימ טימ ךיז טעז יז .לעטָאה ַא ןיא ץעגרע טניואוו יז ,ָאי --

 .ןעז טשינ יז ליוו ךימ
 .תולדב וטסיב --

 .רימ ןוֿפ טלעג ןייק ןעמענ טשינ ליוװ יז ,דניק ןוא בייוו ןיימ זיא סע --
 סָאד ןעשעג ױזַא זיא סע סָאװ ,דניק ןיימ ,ךעלקילג ןליֿפ ךיז טסֿפרַאד --

 ךיז טימעג ,טלעוו רעד ןוֿפ קעװַא טייצ רעד רַאֿפ זיא סָאװ ,רעטָאֿפ סלעשַאר טָאה
 ,המותי ןייז ןוטעג טסָאה וד סָאװ ,הלווע יד ןכַאמטוג טסלָאז וד זַא ,ריד רַאֿפ

 .ןוֿפרעד טשינ דער ,עמַאמ ---

 טייצ עצנַאג יד טדערעג טָאה ץרַאה ןיימ ? ןדייר טשינ ךיא לָאז סָאװ רַאֿפ ---
 ,המותי ַא טמעשרַאֿפ טסָאה ,טייקיניילק ַא .םוטש ןעוועג ןענייז ןּפיל עניימ .ןוֿפרעד
 טסָאה וד סָאװ ,טסייוו וד .טעב-ןטיוט ןֿפױא ןקידנברַאטש ַא טרַאנעגּפָא טסָאה
 רוטּפ טסלָאז וד זַא ,ריד רַאֿפ טימעג ךיז רעטיוט רעד טָאה סָאד ? ןוז ןיימ ,ןוטעג
 , ,טרעשַאב ןעוועג ריד זיא סָאװ ,גוויז ןטימ ןבָאה הנותח ןוא עסקיש רעד ןוֿפ ןרעוו
 .טייצ עצנַאג יד ריד ףיוא טרַאװעג ,ךעבענ ,טָאה יז

 ? טרַאװעג טָאה רעוו ---
 טלָאװ לָאמ ןעצ .ןבעל לָאז ,לעשַאר .ןיימ ךיא ןעמעוו ,ןיוש טסייוו וד ? רעוו ---

 סרעיָאל ,םירוטקָאד .טלָאװעג רָאנ טלָאװ יז ןעוו ,ןבָאה הנותח טנָאקעג ןיוש יז
 טָאה יז ןוא .ןדנ ןסיורג ַא ןבעג ריא ליוו לקנָא ריא .ריא וצ טנכדשעג ךיז ןבָאה
 ,טרַאװ יז סָאװ ףיוא טסואוועג טָאה יז .טקישעגּפָא ןעמעלַא ,טַאהעג הנותח טשינ
 ,ריא וצ ןעמוקקירוצ טסעװ וד זַא ,טגָאזעג ריא טָאה ץרַאה ריא

 ,ןַאמ רעטַארײהרַאֿפ ַא ןיב ךיא ,ןוֿפרעד טשינ דער יךיד טעב ךיא ,עמַאמ --
 ןֿפױלמײהַא ךימָאל .ןוז ןיימ ,עסקיש רעד ןוֿפ ײרֿפ ןייז דלַאב ןיוש טסעוװ ---

 ,הרושב יד ןטַאט םעד ןגָאזנָא ןוא
 ?רימ טימ ןטעברעביא ךיז טעװ עטַאט רעד זַא ,טסניימ וד ---
 זדנוא טָאה טָאג זַא ,טציא .ןלַאֿפ זדלַאה ןֿפױא ריד טעװ רע ? ןטעברעביא --

 ךָאד וטסעוו ןוז רענעריובעגיינ ַא --- ,ריא ןוֿפ רוטּפ טסרעוו וד ןוא ןֿפלָאהעג
 ןגעק ייז ייב סעּכ רעצנַאג רעד .ןוז ןיימ ,ןגָאז סעּפע דיד לעװ ךיא .םיא ייב ןייז
 -רַאֿפ המותי ַא טסָאה וד סָאװ ,ןוֿפרעד רָאנ ךיז טמענ ,סיוא רימ ךיז טכַאד ,ריד
 ,עסקיש ַא טימ טַאהעג הנותח ןוא טרָאװ ןייד ןטלַאהעג טשינ טסָאה ,טמעש

 טשינ לָאמ ןייק ךיז טעװ טענ .ןטענ ייב טשינ רעבָא ,רשֿפא ןעטַאט םייב --
 ,רימ טימ ןטעברעביא

 "עג ואוו ? ןוז ןיימ ,טציא וטסיב ואוו .הגאד עטסערג ןייד ןייז לָאז סָאד --
 ? ךיז וטסניֿפ

 סע .לעטָאה ַא ןיא לָאמַא ,םייה רעד ןיא ךיא קיטכענ לָאמַא ,לָאמַא יוו ---
 יד ןיא טסוּפ ױזַא זיא סע .קעװַא זיא יז טניז ,בוטש רעד ןוֿפ סױרַא ךימ טגָאי
 רימ ךיז טקנעב ,דניק סָאד טדמשעגּפָא טָאה יז סָאװ ,ןעשעג זיא סע טניז .ןבוטש
 ַא ןבָאה ייז .ייז וצ ןדייר ליוו ךיא ,ייז ךָאנ קנעב ךיא .ןטענ ךָאנ ,ןעטַאט ןכָאנ
 רָאנ יו ןסיוא טשינרָאג רעמ ןיב ךיא זַא ,ןעניימ ייז .רימ ןגעוו גנוניימ עשלַאֿפ
 ...םערָא ױזַא ןעוועג ךָאד ןענייז רימ ,טָאג ,ָא ,טלעג

 ,ןוז ןיימ ,סייוו ךיא ---
 ַא בָאה ךיא ?ןעמַאזצ עלַא ןייז ןענָאק טשינ טציא רימ ןלָאז סָאװ רַאֿפ ---

 ןיא טרָאד ייז ןגיל סָאװ .ליוו ךיא סָאװ ןוט וצ טלעג גונעג בָאה ךיא ,גנוניואוו
 עניימ ביוא ,טלעג ךס ַא ןענידרַאֿפ סָאד טגיוטעג רימ טָאה סָאװ וצ ?קעה רעד
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 ,עמַאמ ,םוק .םַאזנייא ױזַא ןיב ךיא ?ןוֿפרעד טשינרָאג ןבָאה ןרעטלע ענעגייא
 ,רימ וצ רעביױַא

 ריד ךימָאל ןוא .ןעמוק טעוװ עטַאט ןייד ןוא ,דניק ןיימ .ןעמוק לעוװ ךיא --
 הצע ןַא ןײלַא ןעד ךיז ןָאק רע ,סָאװ .ןעמוק טעװ רעדורב ןייד וליֿפַא ,ןגָאז סעּפע
 ןעמוק ךיז רע טעװ ,םיא טימ ןייז לָאז סע רע ןייז טשינ טעװ סע ןעוו ? ןבעג
 ,הרושב עטוג יד ןגָאזנָא ייז ןיײגמײהַא רָאנ ךימָאל יריד טימ ןייז לָאז רע זַא ,ןטעב

 זיא רע ןעוו ,ןֿפלָאװ-השמ וצ הרושב עטוג יד טכַארבעגמײהַא טָאה הרובד
 םייב ךיק ןיא ,ןטנוװָא יד ןיא סנטצעל ןעוועג זיא טייהניואוועג ןייז יוװ ,ןסעזעג
 ,ןעטיינ ןסעזעג זיא שיט טייז רעטייווצ רעד ףיוא .םיִליהּת טגָאזעג טָאה ןוא שיט
 רעדייא .שער טימ ריט יד טנֿפעעגֿפױא טָאה הרובד .ךוב ַא רעביא ןגיובעגרעביא
 ,ךיז ןוֿפ ןעמענוצּפָארַא ןטֿפַאק ןעמערַאװ ןרעווש םעד טַאהעג טייצ ךָאנ טָאה יז
 : ןֿפורעגסיױא יז טָאה

 עדייב ןבָאה טשינ ןיוש טעוװ ריא !ןעמוקעג ןיוש זיא העושי יד ,ןיֹוש ---
 ,ןגניווריוא ףיוא ךיז ןצעזוצנָא סָאװ רַאֿפ

 ןגיוא יד ןעמענוצרעטנורַא טשינ ,ףלָאװ-השמ טגערֿפ -- ? ןעשעג זיא סָאװ ---
 ,לרודיס ןוֿפ

 ,עסקיש רעד טימ ,ןעקנַאד וצ טָאג ,ךיז טייגעצ גניווריוא --
 ןֿפױא ןלירב יד ףױרַא רַאש ַא טיג ןוא ףלָאװ-השמ טגערֿפ --- ? סָאװ רַאֿפ ---

 -עג ךיילב זיא רע -- ,ךונ ןוֿפ ןגיוא יד ןבױהעגֿפױא ךיוא טָאה ןעטיינ .ןרעטש
 ,דימּת יו ,טנַאה עטמיילעג ןייז ןוא ןרעטיצ ןבױהעגנָא ןבָאה ןּפיל ענייז ,ןרָאװ
 ,לָארטנָאק ןָא ןעלסיירט ךיז ןביוהעגנָא טָאה ,ןעוועג טגערעגֿפױא זיא רע ןעוו

 ,ךוט ריא ןוֿפ יינש םעד קידנעלקָאשּפָא ,הרובד ּפָא טרעֿפטנע --- ,ױזַא רַאֿפ ---
 ןוֿפ ןרעוו רוטּפ ליוו רע --- .ּפָאק ןוֿפ ןעמונעגּפָארַא טציא טשרע טָאה יז סָאװ
 .ןעגנַאגעצ ןיוש ךיז ןענייז ייז ,ריא

 ,רַאֿפרעד םעט ַא ןייז ךָאד זומ סע ? ריא ןוֿפ ןרעוו רוטּפ ליוו רע ,טסייה סָאװ --
 יּפָא יז טג רע .ריא ןוֿפ ןרעוו רוטּפ ןצנַאג ןיא דלַאב טעוװ רע --
 ? סָאװ רַאֿפ רעבָא --
 ?ןןדירֿפוצ טשינ טסיב ,סָאװ .ױזַא טַאלג --
 ,טשינ ךימ טמערַאװ סע ןוא טשינ ךימ טליק סע ? ןדירֿפוצ ,טסייה סָאוװ --

 הנותח ךָאד טָאה רע .סָאװרַאֿפ ַא ןייז ךָאד זומ בייוו ַא ןטגוצּפָא ףיוא רענָא
 , ,ריא טימ טַאהעג

 וטסיב ,ונ ,ןסיוו אקווד סע טסליוו וד ביוא ,דניק סָאד טדמשעגּפָא טָאה יז --
 | ? ןדירֿפוצ ןיוש

 ריא ןדמשּפָא טשינ יז לָאז סָאװ רַאֿפ ? ןדירֿפוצ ןייז ךיא לָאז סָאװ רַאֿפ ---
 טָאה סָאװ ? ןייז למ ןזָאל טלָאװעג טשינ סע טָאה רע לייוו רַאֿפרעד ? דניק ןגייא
 טשינ ךיוא יז רָאט ,טָאג ןייז ןיא הנומא ןייק טשינ טָאה רע ביוא זַא ,טניימעג רע
 יז סָאװ ,ריא ןוֿפ ןייש רעייז זיא סע ,הברדַא ?טָאג ריא ןיא הנומא ןייק ןבָאה
 סָאד זַא ,ןגָאז םימכח ערעזדנוא ,הנומא ריא ןיא שטָאכ דניק סָאד ןיײרַא טגנערב
 ךָאנ; ,דניק סָאד זיא סָאד ,זיא רעטומ יד סָאװ .רעטומ רעד וצ טרעהעג דניק
 ,"בלַאק סָאד טייג וק רעד

 ןעמ יו ,קערש ןוא רעדנואוו סיורג ןיא ןַאמ ריא טקוקעגנָא טָאה הרובד
 : ףרוטמ ַא ףיוא טקוק

 ,ריד לייצרעד ךיא ?ןרָאװעג עגושמ טסיב ?וטסדער סָאװ ,ףלָאװ-השמ ---
 עסקיש רעד טימ ןטג ךיז טייג רע זַא ,םישעמ ענייז ףיוא הטרח טָאה ןוז ןייד זַא
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 ,ךימ וטסלייצרעד ,המותי רעד טימ ןבָאה הנותח ןוא טרָאװ ןייז ןכַאמטוג ליוװ ןוא
 ןבָאה הנותח לָאז דיי ַא זַא ,רשֿפא ןסייה םימכח יד ,סָאװ .ןגָאז םימכח יד סָאװ
 ?ץיוג ַא טימ

 םענייק לָאז רע ,שטנעמ רעכעלרע ןַא ןייז לָאז דיי ַא זַא ,ןסייה םימכח יד --
 רע טָאה ןטכענ .טסירק ַא זיא סָאד רעדָא ,דיי ַא זיא סָאד יצ .ןהלוועַאב טשינ
 טנייה :דניק ַא ריא טימ טַאהעג ןוא ןעוועג סנאמ יז טָאה ,לדיימ סָאד ןעמונעג
 "רעד ? רקֿפה טלעוו ַא זיא ,סָאװ .בוטש ןוֿפ סיױרַא יז טקיש ןוא הטרח רע טָאה
 ןעמעװ טימ ,טסואוועג טשרעוצ ךָאד טָאה רע ?ןיטסירק ַא זיא יז לייוו רַאֿפ
 ,הנותח טָאה רע

 -- ,קירוצ דיי ַא ןרעוו ליוװ ןוז ןייד ! טשינ ךיד ןעקרעד ךיא ,ףלָאװ-חהשמ --
 רעד ןוטעג טָאה רע סָאװ ,הלווע יד ןכַאמטוג קירוצ ליוו רע ?טטײטשרַאֿפ וד
 ,המותי

 ? דניק ןגייא ןוא בייוו ןגייא ןייז ןוֿפ ןובשח ןֿפױא ? ןובשח סנעמעוו ףיוא --
 ? ןוז ןייד ןגעק --- ריא רַאֿפ ןָא ךיז טסמענ וד ,ףלָאװ-השמ ---
 םענייא ַאזַא ףיוא ,סייוו ךיא ?הנויח ףיוא טשינרָאג ריא רע טיג ושֿפא ---

 ...ןצרַאה ןיא טָאג טשינ טָאה ןעמ זַא ...ןביולג וצ ץלַא יא
 סָאװ ,ןֿפרעד טמוק ץלַא סָאד ?טסדער וד סָאװ טסייוו וד ,ףלָאװ-השמ ---

 ןיימ ,טריֿפרַאֿפ ױזַא ךיד ייז ןבָאה סָאד .סטסילעשָאס יד טימ ךיז טסרבח ויז
 עסקיש יד ןעמענניירַא ריא טעװ רשֿפא -- ,ןענעטיינ ףיוא ןָא יז טזייוו --- ,ןַאמ
 ןָא ױזַא ךיז טמענ ריא זַא ,השעמ ַא ףיוא אישק ַא ,סייוו ךיא ? ןיירַא בוטש ןיא
 ? ריא רַאֿפ

 ואוו .ןעניֿפעגסיױא ןזומ רימ .ןוט עקַאט סע ףרַאדַאב ןעמ זַא ,ביולג ךיא ---
 רימ .טשינ םענייק טָאה יז .ןילַא ענייא זיא יז ,דניק ןטימ ךיז טניֿפעג ירעמ
 ,ףליה רעזדנוא יז ףרַאדַאב רשֿפא .ריא טימ זיא סע סָאװ ,ןסיוורעד ךיז ןֿפרַאדַאב

 ,ןגיוושעג טציא זיב טָאה רעכלעוו ,ןעטיינ ןָא ךיז טֿפור
 / . טגָאז ןוז ןייד סָאװ ,טסרעה וד ,ףלָאװ-השמ --
 ערעודנוא .םורק ױזַא טשינרָאג ןיא סע ?סנױזַא ןעד רע טגָאז סָאװ --

 ,יא יז סָאװ ,שינעֿפעשַאב סטָאג ףיוא ןבָאה וצ תונמחר זדנוא ןענרעל טימכח
 ,דניק סָאד ןוא יז ,שינעֿפעשַאב סטָאג ךָאד יז זיא

 עלַא ןלעװ רימ רעדָא ,דייר ענייד רעמ ןרעה טשינ ןָאק ךיא ,ףלָאװ-השמ ---
 ךיז ןלָאז רימ זַא ,ליוו רע .ןילַא ָאד טביילב ריא רעדָא ,ןגניווריוא טימ ןייז
 ןטלַאהסיוא זדנוא טעװ רע .טגָאזעג ןײלַא רימ סע טָאה רע .םיא וצ ןעיצנײרַא
 ,ןקילגַאב זדנוא ליוו רע ,ןֿפלעהסױרַא רעדורב ןייז ליוו רע ,ןדײרֿפ ןיא ,תחנ ןיא
 -- ,תחנ לקיטש ַא רעטלע רעד ףיוא ןבָאה ןלָאז רימ זַא ,טייצ ןיוש ךָאד זיא סע
 ,ןביילב ָאד ריא טנָאק ,טשינ ריא טליוװ -- .ןרערט ןיא הרובד טגָאז

 ןעמַאמ רעד טימ וד זַא ,ןעוועג טלָאװ עטסעב סָאד זַא ,ןיימ ךיא ,עטַאט --
 טשינ גרָאז .ןבעג הצע ןַא ןיילַא ןיוש ךיז ןָאק ךיא .ןגניווריוא ייב ןעניואוו טלָאז
 ןֿפױא ןענידרַאֿפ ןָאק ךיא .ןֿפלעה רימ ןלעוװ.סָאװ ,טנײרֿפ בָאה ךיא ,רימ ןגעוו
 ,לוטש ןוֿפ ןבײהֿפױא ךיז טוואורּפ ןוא ןעטיינ טגָאז -- ,ןבעל

 ּפָא טרעֿפטנע --- ,ןייז ךיוא ךיא לעװ ,ןייז טסעוװ וד ואוו ,ןוז ןיימ ,ןיינ ---
 / ןייג ליוו רעטומ ןייד ביוא -- .ףליהוצ ןוז ןייז ןעמוק וצ טלייא ןוא ףלָאװ-השמ
 !ָאד ריד טימ ביילב ךיא .ןייג יז ןָאק ,ןגניווריוא וצ

 ףרַאדַאב דניק ןיימ --- .ךוט סָאד טּפַאכ ןוא הרובד טגָאז --- ,ןייג לעװ ךיא ---
 .ךיק רעד ןוֿפ סיױרַא טעּפמיא טימ טֿפױל יז ןוא --- ,ןבָאה ךימ
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 ןלָאז סָאװ ,ךַארּפש רענַאקירעמַא רעד ןיא רעטרעוװ ןייק ָאשינ ןענייז סע

 ןוא "קעלס; רעטרעוו יד יו רעטעברַא ןוֿפ רעצרעה יד ןיא דחּפ רעמ ןגָאינײרַא
 ערעדנַא סָאװ ,טיוט ןרַאֿפ המיא יד .ןרעדנַא ןכָאנ סנייא ןגלָאֿפ סָאװ ,"קעס;

 םעד ןייא טשינ ןסילש ,"המחלמ, ,"הֿפגמ, ,"קגערק, יוװ ,סױרַא ןֿפור רעטרעוו |
 יד םירָאװ .רעטרעוו ייווצ ענעי יו גרָאז ןוֿפ הסיֿפּת רעגנע רעד ןיא ןשטנעמ
 סעכעבעב יד טימ ,ּפָאק ןרעביא ךַאד ַא ןָא ןביילב רַאֿפ .רעגנוה רַאֿפ המיא
 רעסערג ליֿפ ,עקירעמַא ןיא זדנוא ייב ,ָאד זיא ,סַאג רעד ףיוא ןֿפרָאװעגסױרַא
 וצ טכער ןייק טשינ רענייק טָאה עקירעמַא ןיא לייוו ,טיוט ןרַאֿפ המיא יד יוװ
 יד ןיא ןרעגנוה טנָאקעג ןבָאה ןקירבַאֿפ-רעדיינש יד ןוֿפ רעטעברַא יד .ןרעגנוה
 -ןדיי עבושח רַאֿפ ןליֿפ ךיז ךָאד ןוא ,עיצילַאג ןיא ,ןלױּפ ןיא ךעלטעטש עניילק !

 יד ןיא ּפָאק ןרעביא ךַאד ןייק ןגָאמרַאֿפ טשינ טנָאקעג ןבָאה ייז ; םיטַאבעלַאב
 ןענייז ייז זַא ,ליֿפעג סָאד ןבָאה ךָאד ןוא ,עילַאטיא ןוֿפ טעטש עקינוז עקיטכיל
 .ןעלמיה ערעייז ןענייז עילַאטיא ןוֿפ ןעלמיה יד ןוא םייה רעד ןיא

 ןבָאה רערעדעי זומ עקירעמַא ןיא .עקירעמַא ןיא ָאד סע זיא ױזַא טשינ
 טימ -- טשינ ביוא ,לכיב-קנַאב ַא טימ ןייז טגרָאזַאב ןוא ּפָאק ןרעביא ךַאד ַא
 טלדנַאװרַאֿפ טרעוו ןוא שטנעמ סיוא רע זיא טשינַא ,ירעסָארג רעד ןיא טידערק
 ,"םָאב; ַא ןיא

 -רעדיילק יד ןוֿפ רעטעברַא עטסרעמ יד רַאֿפ טייצ עגנַאל ַא ןעמונעג טָאה סע
 רעדָא עשיװַאלס יד ןיא םייה רעטלַא רעייז ןיא טבעלעג ןבָאה ייז תעב ,ןקירבַאֿפ
 ןוא קירעגנוה ןענייז ייז זַא ,ןעניֿפעגוצסיױא ,רעֿפרעד ןוא טעטש עשינעילַאטיא
 טגרָאזַאב ןעוועג טשינ זיא טֿפַאשתונכש רעייז ןיא רענייק .ּפָאק ןרעביא ךַאד ַא ןָא
 סטָאג ףיוא ןזיוועגנָא ןעועג זיא רערעדעי .ןגרָאמ ףיוא טיורב לקיטש ןטימ
 ןעמ טָאה ,ןעניואוו וצ ואוו ןעוועג טשינ זיא סע זַא .גָאט וצ גָאט ןוֿפ טָארַאב
 טכַאמעג טָאה טנײרֿפ ַא רעדָא ,רעטסעוװש ַא ,רעדורב ַא וצ ןגיוצעגניײרַא ךיז
 קירעגנוה זיא ןעמ זַא .החּפשמ ַא רַאֿפ עקזייה רעטקַאּפעגרעביא ןייז ןיא ץַאלּפ
 "תוֿפּתושב יד .ןכש ַא ןוֿפ שיט ןעמערָא םעד ףיוא טנעלעגנָא ךיז ןעמ טָאה .ןעוועג
 ,ףליה עקידתוֿפּתושב ןֿפַאשעג טָאה ,טלייטעג ןבָאה עלַא סָאװ ,טיונ עקיד

 ןשיוצ "קעלס; טכַאמעג ךיז טָאה םיוק .קרָאי-װינ ןיא ןעוועג זיא שרעדנַא
 רעּפעש ערעייז ןיא רעטעברַא עטסרעמ יד ןבָאה םיטַאבעלַאב יד ןוא ןענָאזעס יד
 -תונכש ,תוחּפשמ עצנַאג ןעמונעגמורַא גרָאז עצרַאװש ַא טָאה ,"קעס; יד ןבעגעג
 .ןעמייה ערעייז רעביא טרעטַאלֿפעג ןטלָאװ טיונ ןוֿפ לגייֿפ יד יו ,ןסַאג ןוא ןטֿפַאש

 יד ןעוועג ןענייז ,"קעלס; ןוֿפ קורד םעד טריּפשרעד ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד
 -עמַאּפ ןרָאװעג ןענייז יז .טרעדנעעג ךיז ןבָאה רעמינּפ ערעייז .טיײל-ירעסָארג
 ןעמענ ןעמוקעג זיא סָאװ ,דניק םעד טיורב לבעל סָאד ןעגנַאלרעד ןיא קידכעל

 { גרָאב ףיוא
 ןַאמירעסָארג רעד טָאה -- !טעברַא עטַאט רעד ,ןבעל ןיימ ,רימ גָאז ---

 4 ערפעג .טגערֿפ



 טשינ ןיוש ךיז ןבָאה ייז .םיבצק יד טּפַאכעגמורַא ךיוא טָאה ורמוא עסיורג ַא

 םעד ןבעגעג ןבָאה ייז .טײלירעסָארג יד ןוֿפ ךַארּפש רעלעדייא רעד טימ טצונַאב

 | :"קעס; יד דניק

 ןעמענ סע יז ןָאק ,שיײלֿפ ליוו יז ביוא זַא ,ןעמַאמ ןייד גָאז ןוא םייהַא ייג --- |

 ...םענעגייא ריא ןוֿפ

 רעד -- ןעוועג זיא ,ןקָארשעג ןטסרעמ םוצ ךיז טָאה ןעמ ןעמעוו רַאֿפ רָאנ
 טימ ןטעב רָאּפ יד ןטלַאה טנָאקעג טָאה ןעמ ןמזילּכ .טלעג-הריד ןוֿפ רענָאמֿפױא
 יד זיא ,קירעגנוה רעדָא טַאז ,םייה ַא ןעוועג זיא ,ךַאד ַא רעטנוא ןצַארטַאמ יד

 טלעטשעגסורַא סעכעבעב יד ןעמ טָאה רעבָא םיוק .ןעמַאזוצ ןעוועג החּפשמ

 ,ןלוטש רָאּפ יד ,לבעמ ךעלקיטש רָאּפ יד ,םייה סיוא ןרָאװעג זיא .,רַאוטָארט ןֿפױא

 "עגטעב סָאד ,ןצַארטַאמ יד ,רעדיילק רָאּפ יד ,רעלעט יד ןוא ּפעט יד ,שיט רעד

 ןבָאה סָאװ ,סעטכָאמש ערעדנַא יד ןוא "זָאלג ןֿפילשעג, לקיטש סָאד ,טנַאװ

 -עצ ןוא ןענורעצ סַאג רעד ףיוא ןענייז ,םייה ַא טנעו ריֿפ יד סיוא טכַאמעג

 "עג םייה סיוא זיא םייה יד ןוא -- ,סעטַאמש טימ קַאּפ ַא ,ןרָאװעג ןעמואווש

 .ןלַאֿפעצ החּפשמ יד ןוא ,ןרָאװ

 טערט "קעלס; ןוֿפ טייצ יד ןוא ןָאזעס-ןשיוװצ רעד טמוק סע ןעוו ,רָאי ןדעי

 -נײרַא ןוא רעטעברַא יד ןוֿפ ןָאינוי יד ןכערבעצ ןטנַאקירבַאֿפ יד ןוואורּפ ,ןײרַא

 יז .טנעה ענעגייא ערעייז ןיא ,רעטעברַא יד רעביא ןגיוצעג ,סעצייל יד ןעמענ

 ,סרָאטקַארטנָאק-בוס יד ךרוד ןוט טשרעוצ סָאד ןוואורּפ

 ןבָאה סָאװ .ּפַאש םעד טזָאלרַאֿפ טשרע ןײלַא ,ךעלטייל עניילק ןענייז סָאד

 טנייוועגסיוא ,ּפַאש ןוֿפ עטנַאקַאב ,טײלסדנַאל ,טנײרֿפ רַאּפ ַא ןעמונעגֿפױנוצ

 ענעגייא יד טצונַאב טשינַא -- ,רעלעק ַא ןעגנודעג ,החּפשמ ַא ןוֿפ עלהאוולה ַא

 "רעבַאשזד, םוצ רעדָא טנַאקירבַאֿפ ןסיורג םוצ קעװַא --- ,לּפַאש ַא רַאֿפ בוטש

 ןוא ליֿפ ױזַא רַאֿפ ןָאסַאֿפ ןטגנַאלרַאֿפ םעד ןלעטשוצוצ ןעמונעגרעטנוא ךיז ןוא

 םענעֿפָא ןַא ןטלַאהעג סרָאטקַארטנָאק-בוס יד ןבָאה לָאמ עלַא טשינ ,ליֿפ ױזַא

 טריזינַאגרָא קיטנעצָארּפ-טרעדנוה ןעוועג וליֿפַא יז ןענייז ןלַאֿפ ךס ַא ןיא ,ײּפַאש

 לסיב ַא רַאֿפ ןטעברַא וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז ןעמ טָאה ךָאד ,ןָאינוי רעד ןיא

 ,םעד תמחמ ןרָאװעג ןוטעג זיא סָאד .רעּפעשןָאינוי ערעדנַא יד ןיא יו רעקיליב

 ,ןשימייה ןטנַאקַאב םייב ןטעברַא טלָאװעג טשרעביל ןבָאה רעטעברַא יד סָאװ

 טליֿפעג ךיז ןבָאה ייז ואוו ,רָאטקַארטנָאק-בוס םעניילק ןקידהחּפשמ לָאמ טֿפָא

 רעסיורג ַא ןיא רעדייא ,םיטַאבעלַאב ענעגייא ןיילַא טעמּכ ,טנײרֿפ ןשיװצ שימייה

 -ַאב ,ןַאמרעשטיּפַאש ,ןַאמרָאֿפ ןגנערטש ַא ןוֿפ טכיזֿפױא רעד רעטנוא ,קירבַאֿפ

 .ןעמעטָא וצ ךיוה ארומ טָאה ןעמ ואוו ,ערעֿפסָאמטַאיּפַאש ַא ןיא ,סָאבעל

 ןטשרע םעד טנַאקירבַאֿפ רעסיורג רעד טָאה ,"קעלס, ןעמוקעג זיא סע ןעוו
 | .רָאטקַארטנָאק-בוס םעניילק םעד ןבעל סָאד טגָאזעגּפָא

 "יװַאד גניווריוא טָאה --- ,דייל רימ טוט סע ,לשרעה ,דייל רימ טוט סע ---
 .סרָאטקַארטנָאק-בוס ענייז ןוֿפ םענייא ,רעסַאװלגיּפש לשרעה וצ טגָאזעג יקסווָאד

 ךיא זומ ,טעברַא לסיב ַא ָאד ךָאנ זיא סע .ריד ןבעג וצ סָאװ טשינ בָאה ךיא ---

 .ןקידעבעל ַא ןסעֿפױא ךימ ייז ןלעװ טשינַא ,ּפַאש םענעגייא ןיימ רַאֿפ ןבָאה סע
 ,רעכליב רימ זיא קירבַאֿפ ענעגייא ןיימ ןוא

 ,ןגיוא עטיור עטעיפָארַאֿפ-בלַאה ןוא לדרעב ןצרוק ,םעניילק ןטימ ,לשרעה
 ירָאה עטרעביושעצ עטרעדעֿפַאב יד ןיא ךיז טצַארק ,רענערױלרַאֿפ ַא טייטש

 םעד ךיילג טקוק רע זַא ,טניימ רע סָאװ ,טייז ַא ןיא גיוא ןקידלקיש ןטימ טקוק
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 -בלַאה ןָא ךיז טֿפור ןוא ,השקבו הניחּת טימ ,ןייֹרַא םינֿפ ןיא טנַאקירֿבַאֿפ ןסיורג
 : טמעשרַאֿפ

 ,ּפַאש םעניילק ןיימ ןוֿפ ּפָא ןעגנעה תוחּפשמ ןעצ ,יקסווָאדיװַאד רעטסימ ---
 .תוחּפשמ עשידיי

 טֿפור --- ,עשינעילַאטיא ןוא עשידיי ,רעטרעדנוה ּפָא ןעגנעה םעניימ ןוֿפ ---
 ,גניווריוא ןָא ךיז

 ?ןכַאמ וצ ןייז טשינרָאג טעוו ---
 ,טשינרָאג --
 ןטרַאוװ ּפַאש ןיא .ּפָאק ןטזָאלעגּפָארַא ןַא טימ םייהַא רעסַאװלגיּפש לשרעה טייג

 ,רעגניֿפ יד ףיוא ןטוהרעגניֿפ יד ןוא טנעה יד ןיא ןעלדָאנ יד טימ ,םיא ףיוא ןיוש
 רעגנַאל ַא טניז ,לָאמ ןטשרע םוצ ןציז ייז .תוחּפשמ עשידיי יד ןוֿפ ּפעק ןעצ יד
 סָאװ ,קירעיורט ןוא טגרָאזַאב ןוא ןגָאלשעגרעדינ ןענייז ייז ןוא ,קידייל ,טייצ
 ּפַאש ןיא ןיקסווָאדיװַאד וצ קעװַא זיא לשרעה זַא ,ןסייוו ייז .קידייל ןציז ייז
 ןיא רָאנ ,הרושב רעטוג רעד טימ ןעמוק ןייז ףיוא סיוא ייז ןקוק ,טעברַא ךָאנ
 ןריּפשרעד לדרעב ןיא ךיז ןצַארק ןייז ןיא ,ּפָאק ןטזָאלעגּפָארַא םעד ןיא ,גנַאג ןייז
 -סיוא טינ ןוא -- ,ייז רַאֿפ טכַארבעג טָאה רע סָאװ ,הרושב-בויא יד ךיילג ייז
 -רַא ןעצ יד ןוא רעטעברַא ןעצ ענייז ףיוא לשרעה טקוק ,טרָאװ ןייק ןדיירוצ
 .ןוט וצ זיא סע סָאװ ,ךיז ןעײטשרַאֿפ ןוא ןסייוו ייז ןוא ,םיא ףיוא ןקוק רעטעב

 ןָא ךיז טֿפוװ -- ,רעקיליב ןטעברַא טעװ ןעמ זַא ,םיא טגָאז ןוא טייג --
 ,ּפַאש ןוֿפ םירבדמה-שאר ןימ ַא ןוא ןַאמסדנַאל ַא סלשרעה זיא סָאװ ,לסָאי-השמ
 ,רעדניק טימ לּפוטמ ַא ,עטַאט ַא ,רעֿפלעהסױרַא רעטשרע סלשרעה זיא רע םירָאװ
 | ,טכַארט רע סָאװ ןגָאז וצ ארומ ןייק טשינ טָאה ןוא

 ,לשרעה טגערֿפ --- ? רעקיליב ליֿפיװ ---
 רעטָאֿפ ַא זיא ייז ןוֿפ רערעדעי .ןרעדנַא םעד רענייא ןָא ןקוק סעטָאט ןעצ יד

 -רעד עקַאט .ןירַא בוטש ןיא הנויח יד ןעגנערב זומ רערעדעי ,טניזעגזיוה ַא ןוֿפ
 שטָאכ ,קירבַאֿפ רעסיורג רעד ןיא טשינ ,ןַאמסדנַאל םעד ייב ייז ןטעברַא רַאֿפ
 ןַא ןענָאק ךיז ןעמ לָאז טיונ ןוֿפ העש ַא ןיא ידּכ .ןָאינוי רעד וצ טרעהעג ןעמ
 | ,ןבעג הצע

 סָאװ ,זײרּפ ןבלעז ןֿפױא "סדוג יהד ןרעווילעד, טסעוו וד זַא ,םיא גָאז ייג --
 ןָא ךיז טֿפור --- ,ךיוא רימ ןענָאק ,ןענָאק יז זַא ,השקשינ .סרָאטקַארטנָאק יד
 ,לסָאי"השמ

 ? ןענָאק סָאד רימ ןלעוו ױזַא יוו --
 טימ ןציזֿפױא רימ ןלעװ .ןענָאק ןיוש ןלעוו רימ ,ןענָאק ןיוש ןלעװ רימ ---

 ףרַאדַאב ןעמ זַא ,טגָאז רעװ .לסיב ַא ןגָאירעטנוא ןוא רעטעּפש העש רָאּפ ַא
 טימ ןענעגינַאב ךיז רימ ןלעװ קעלס ןוֿפ טייצ ןיא ? ךָאװ ַא רעלָאד ןעצ ןֿבָאה
 ,טרעגנוהעג יו רעסעב ץלַא ,טכַא

 ַא דיי ַא ןָא ךיז טֿפור -- ,ןרעװ ריואוועג טשינ רָאנ לָאז עינוי יד --
 .רעקידעקערש

 .ןרעוו ריואוועג טשינ יז טעװ ,םענייק ןגָאזסױא טשינ טעװ ריא זַא --
 טיירשעצ -- ,ןכַאמ ס'רימ ,לשרעה ,ןכַאמ ס'רימ ,טכער טָאה לסָאי-השמ ---

 ןוֿפ לוק ַא טימ ןוא ,רעב ַא יו רָאה טימ ןסקַאװַאב ,דיי ַא ,רעב רעד בייל ךיז
 רָאטקעלָאק רעד ןעוו ,טנער ףיוא ןבעג ריד טעװ עינוי יד ,סָאװ --- .רעב ַא
 ,ירעסָארג רעד ןיא סליב יד ןלָאצַאב ריד רַאֿפ טעװ עינוי יד ? ריט ןיא ןָא טּפַאלק
 .ןבעג וצ טשינ ,ןעמענ וצ טסייוו עינוי יד !קנערק עטוג ַא ?ּפַאש-רעשטוב ןיא
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 ןָא .ךַאז עטוג ַא עקַאט זיא עינוי יד .רעב וד ,טשינ ךיז יירשעצ ,ונ ,ונ --
 סע ןעוו ,ןרָאװעג טדערעג סע זיא ןעוו רָאנ .טלעװ ַא רקֿפה ןעוועג טלָאװ ריא
 --- ,רעטנורַא ןעמ זומ ,רעבירַא טשינ ןָאק ןעמ זַא ,ןעמ טגָאז יו ,טעברַא ָאד זיא
 זיא סָאװ ,תואפ ךעלקיטש ןוא לדרעב ץראוש ַא טימ לדיי ַא ןָא ךיז טפור
 ,עקירעמַא ןיא ,ָאד ךרצנ רעסיורג ַא ןוא םייה רעד ןוֿפ רענרעל-ליואוו ַא ןעוועג

 םיא ןוא ןיקסווָאדיװַאד וצ ןייגקירוצ טנָאקעג טָאה לשרעה ,לַאֿפ ןדעי ןיא
 ; ןײרַא רעיוא ןיא ןעמיורנייא

 יד סָאװ ,זיירּפ ןבלעז ןרַאֿפ ןטעברַא ןלעװ רימ ,יקסווָאדיװַאד רעטסימ --
 עניימ טימ טדערעגרעביא בָאה ךיא .רעטנורַא קיצימש ַא טימ ,טרָאטקַארטנָאק
 ,ןכַאמ סע ן'רימ ,טייל

 ןביוהעגנָא ןטנַאקירבַאֿפ יד ןבָאה רעבָא רָאי סָאד .רָאי ןדעי ןעוועג זיא ױזַא
 -נָאק-בוס יד ןשיווצ יז ןלייטעצ ןוא רעּפעש יד ןוֿפ טעברַא יד ןעלגומשסיורַא
 ךיז טָאה "קעלס, רעד רעדייא טייצ קיטש ַא ןזיײרּפ-ןָאינוי רעטנוא סרָאטקַארט
 ךעלנייוועג ןענייז רעּפעש יד ןעוו ,ןָאזעס ןוֿפ ןערב עמַאס ןיא .טלעטשעגנייא
 ןּפַאלק ןייא ןיא ןטלַאה ןענישַאמ-יינ יד ,תושֿפנירעטעברַא טימ ןריויעגרעביא
 -עלַאב יד רָאי סָאד ןבָאה ,ןרָאטָאמ עשירטקעלע יד ןוֿפ טעּפמיא ןַא ןיא טגָאיעג
 -ןייא-נייא םעד רעטנוא ,גָאט ךָאנ גָאט רעטעברַא ןקישמייהַא ןביוהעגנָא םיטַאב
 יו ןעמוקעג זיא "קעלס, רעד .טעברַא ןייק ָאטשינ ןיא סע ןַא ,דיירסיוא ןקיצ
 ,הֿפגמ עטכירעגמוא ,עירֿפ ַא

 זיא ,רעביטש-טידיוב ןיא ,טרעלעק ןיא ןטלַאהַאבטיױא ,רעּפעש עניילק יז ןיא
 טָאה רעּפעש ןָאינוי עסיורג יד ןיא תעב ,טשינ לָאמ ןייק יװ "?יזיב, ַא ןעוועג
 -עקס ַא ןטלַאהעגנָא רָאנ ןבָאה ןטנַאקירבַאֿפ יד .טעברַא טלעֿפעגסיוא לָאמַא טימ
 -- .,ץנַאג עיצַאזינַאגרָא יד ןטלַאה וצ ידּכ ,רעּפעש ערעייז ןוֿפ טָארַאּפַא-ןטעל
 יד ןשיווצ שטסרעמ יד .רעסערּפ עטינעג ,רעכַאמ-ןרעטסומ ,רעדיינשוצ רַאּפ ַא
 ' ,סרעשיניֿפ יד ,סרָאטיערעּפָא-ןישַאמ יד ןעוועג ןענייז תונברק

 עטגרָאזַאב םורַא ןיוש ךיז ןעיירד דיַאס-טסיא רעד ןוֿפ ןסַאג יד רעביא ןוא
 ,טיטעײסָאס:-טיֿפענעב ןיא ןקעל ,ןכוז ,ןערונ ,ענעגָארטרַאֿפ ,עטכַאמשרַאֿפ ,ןדיי
 תוחּפשמ וצ ,עטעײמשרַאֿפ ,םורַא ןֿפױל ,עטנַאקַאב ייב ,סעיצוטיטסניא-הקדצ ןיא
 -ָאק סדרָאלדנעל םעד ליומ סָאד ןּפָאטשרַאֿפ וצ ףיוא לדסח:-תלימג ַא ןגרָאב וצי
 ,ןלעטשסיױרַא סָאג ןיא בוטש ןוֿפ "סעכעבעב, יד טשינ רָאנ לָאז ןעמ זַא ,רָאטקעל

 יד טּפוטשרַאֿפ ןעמ ."טרעדרָאב; ןיײרַא ןבוטש יד ןיא ןעמענ רעבייוו ,סרעטומ
 שמַאמ יד ,?רעקלַא ןדנילב ןיא ןֿפָאלש טקישעג ןעטַאט םעד ,לקניוו ַא ןיא רעדניק
 רעטצנעֿפ יז טימ רעמיצֿפָאלש עקיצנייא סָאד .רעדניק יד ןשיװצ טעבעגסיוא ךיז
 טציא טשַאװ עמַאמ יד סָאװ ,"רעדרָאב, ַא ןבעגעגקעװַא טעב-עילימַאֿפ סָאד ןוא
 .רעדיילק סרעדניק ענעגייא עריא ןוֿפ טרָא ןֿפױא שעוו יד םיא רַאֿפ

 רעטעברַא יד ןעוו ,טייצ רעד ןיא ,ןָאזעס ןוֿפ ןערב עמַאס ןיא טעשעג סָאד ןוא
 טגָארט סָאװ-סעּפע רָאנ שרעדנַא טשינ ."קעלס; ןרַאֿפ ןרָאּפשּפָא ךעלנייוועג ןגעלֿפ
 י ,ןעשעג ףרַאדַאב סָאװ סעּפע ,ןטֿפול רעד ןיא ךיז

 יו םעד ךָאנ ,םיטַאבעלַאב יד .ןעשעג טעװ סע סָאװ ,טסואוועג טָאה ןָאינוי יד
 ,טנעה:רעטעברַא עקיליב ןיא טעבױַא יד טליײטעצ טוג טַאהעג ןיוש ןבָאה יז
 יד ןיא טעברַא עצנַאג יד ןלעטשּפָא ,"טוַאקָאל, ַא ןכַאמ וצ ןבילקעג ךיז ןבָאה
 ענענואוועג עלַא טנעה עריא ןוֿפ ןסײרסױרַא ,ןָאינוי יד ןכערבעצ וצ ידּכ .רעּפעש
 רעד ןוֿפ בצמ םוצ עירטסודניא-רעדיילק יד ןעגנערבקירוצ ןוא ןעגנוכיירגרעד
 ,ןעצ-ןוא-טרעדנוה-ןצניינ ןוֿפ קיירטס םעד רַאֿפ ןעוועג זיא יז יו םעטסיס-ץיווש
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 ןרעדנַא ןוֿפ ןעייר יד ןיא אקווד ןוא ,ןטנעמעלע ןענוֿפעג רעבָא ךיז ןבָאה טע

 ןעגנַאגַאב טרעוו סָאװ ,טייקיטכערעגמוא עצנַאג יד ןעזעגנייא ןבָאה סָאװ ,דצ

 ךייר לענש ליװ סָאװ ,טנעמעלע ןַא דצמ תוחּפשמ רעטנזיוט רעקילדנעצ יד ןגעק

 ןוֿפ רעגנוה ןוא ןעױרֿפ ןוֿפ טיונ ,רעטעברַא ןוֿפ סייווש ןוֿפ ןובשח ןֿפױא ןרעוו

 עשידיי דצמ גנואיצַאב יד סָאװ ,רַאֿפעג יד ןעזעגענייא ךיוא ןבָאה ייז .רעדניק

 סָאד סָאװ ,רַאֿפעג יד ,ךיז טימ רָאֿפ טלעטש רעטעברַא עשידיי וצ ןטנַאקירבַאֿפ

 טלעטש ,ןסַאמ-רעטעברַא עשידיי יד ןוֿפ דרַאדנַאטס-סנבעל םעד ןעגנערברעטנורַא

 ןבָאה יז ןוא --- ,ללכב דנַאל ןיא ןדיי ןוֿפ שזיטסערּפ םעד ןוא בצמ םעד רַאֿפ רָאֿפ

 טואורּפעג ןוא דנַאל ןיא ןדיי ןוֿפ םשה-לולח םעד ןדײמרַאֿפ וצ טירש ןעמונעגנָא

 רעד ןיא רעטעברַא יד ןוא רעבעגטעברַא יד ןשיוצ ךיילגסיוא ןַא וצ ןעגנערב

 ,דנַאל ןיא עירטסודניא רעשידיי רעקיצנייא

 ןוא ךוסכס םענעֿפָא ןַא ןדיימרַאֿפ וצ ןעמונעגרעטנוא ןבָאה סָאװ ,יד ןוֿפ ענייא

 ַא ,סייו סעסימ ןעוועג זיא ,עירטסודניא רעד ןיא דנַאטשוצ-ור ַא וצ ןעגנערב

 'סרערושטקעֿפונַאמק רעד ייב עטלעטשעגנָא ןַא אקווד ןעוועג זיא סָאװ ,ױרֿפ

 .ןָאשײאיסָאסַא
 טימ טלעזַאב ןעוועג זיא ,ױרֿפ עטעדליבעג ,עטנעגילעטניא ןַא ,סייוו סעסימ

 עשינָאמרַאה ַא עירטסודניא-לדָאנ רעד ןיא טריֿפעגנײא ןעז וצ שטנואוו םעד

 ןוֿפ ןעוועג זיא יז .רעבעגטעברַא יד ןוא רעטעברַא יד ןשיווצ טעברַאנעמַאזוצ

 -עמַא םעד ןיא עלָאר ַא ןליּפש ןביוהעגנָא ןבָאה סָאװ ,ןעױרֿפ ּפיט םעיינ םעד

 סָאװ ,דנַאל ןיא עטשרע יד ןוֿפ ןעוועג זיא יז .ןבעל ןכעלטֿפַאשלעזעג רענַאקיר

 "סיוא טשינ ןָאק טעּברַא ןוא לַאטיּפַאק ןשיוװצ ךוסכס רעד זַא ,ןעמונעגנָא טָאה

 רַאֿפ םַארגָארּפ-ײטרַאּפ רעקימרָאֿפנײא ,רענעטינשעגוצ ןייא ךרוד ןרעוװ ןכילגעג

 -רַאה ַא ןוא רעגנַאל ַא ןעוועג זיא ,טסואוועג יז טָאה ,ףמַאק רעד .רעדנעל עלַא

 לייוורעד .עיצולָאװע ךרוד ,זײװנֿפוטש ןרעוו ןטכָאֿפעגסױא ןענָאק טעװ ןוא רעט

 טָאה יז .ןעמעלבָארּפ עכעלגעט-גָאט ףיוא ןצענערגַאב ךיז ףמַאק רעד זומ רעבָא

 זיא יז ,ןעמַארגָארּפ ןוא רענעלּפ עשיטסַאטנַאֿפ עליוה טימ ןוט וצ טַאהעג טשינ

 "גָאט טימ ןוט וצ טַאהעג טָאה יז ,ףמַאק ןקידעבעל ןוֿפ טימ רעד ןיא ןעוועג

 זיא םיטַאבעלַאב יד ןוֿפ סולשַאב םענעמונעגנָא ןדעי ןוֿפ :ןשינעעשעג עכעלגעט

 טָאה יז .סעילימַאֿפ רעטנזיוט רעקילדנעצ ןוֿפ ןייזליואוו רעד קיגנעהּפָא ןעוועג

 ןענייז סָאװ ,רעדניק ןוא רעבייוו יד ןוֿפ ,ןעמייה עמערָא יד ןוֿפ ןבעל סָאד טנעקעג

 יז .עירטסודניא רעד ןיא ןשרעה סָאװ ,ןעגנוגנידַאב-טעברַא יד ןוֿפ קיגנעהּפָא

 יד ךעלגעטיגָאט ןרעסעברַאֿפ ןוֿפ םַאר רעגנע רעד ןיא עיסימ ריא ןעזעג טָאה

 ןוֿפ גנוצריקרַאֿפ ,תוריכש ןיא גנורעכעה ןעניוועג ךרוד ןעגנוגנידַאב-טעברַא

 ךרוד .ּפַאש ןיא ןעגנוטכירנייא עשירַאטינַאס ןוֿפ גנורעסעבסיוא ,ןהעש-טעברַא

 טָאה יז .םידדצ עדייב ןוֿפ גנוטלַאה רעקידרעװ ןוא גנומענַאב רעכעלשטנעמ

 "רַאֿפ טעװ סע ןדייס ,ןרעװ טכיירגרעד טשינ שרעדנַא ןָאק סָאד זַא .ןעזעגנייא

 הציחמ ַא יװ טייטש סע סָאװ ,םידדצ עדייב ןוֿפ טסול-גירק יד ,האנש יד ןדניווש

 םידדצ עדייב ןעװ ,לָאמסנעד רָאנ .רעטעברַא יד ןוא םיטַאבעלַאב יד ןשיווצ

 ,לָאמסנעד רָאנ ;ןרעדנַא ןוֿפ רענייא קיגנעהּפָא ןענייז ייז זַא ,ןענעקרענָא ןלעוו

 ןליוו ןטוג םעד ךרוד רָאנ ;טכער סנרעדנַא םעד רענייא ןײטשרַאֿפ ןלעוו ייז ןעוו

 ,הללק יד ןרעוו ןוטעגּפָא טעװ םידדצ עדייב יד ןשיוצ גנוקידנעטשרַאֿפ רעד ןוא

 יעירטסודניא רעד ףיוא טקירד סָאװ

 ,"ןָאשיײאסָאסַא !סרערושטקעֿפונַאמ יהד, ,םיטַאבעלַאב ענעגייא עריא זַא ,טציא

 ןֿפרַאװאוצסױרַא ןסָאלשַאב ןוא עדרעוו רעכעלשטנעמ רעדעי ןָא ןסעגרַאֿפ ןבָאה
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 -רעטנוא ,םיטַאבעלַאב ענעגייא עריא ןגעק ,יז טָאה ,רעּפעש יד ןוֿפ רעטעברַא יד
 יד ןוֿפ ךַאז רעד רַאֿפ גנוניימ עכעלטנֿפע יד ןעניוועג ןוֿפ טעברַא יד ןעמונעג
 וצ ןטנַאקירבַאֿפ יד ןעגניווצ ןענָאק טעװ יז זַא ,ןעזעגנייא טָאה יז .רעטעברַא
 רעד ןיא ןטנעמעלע עכיײרסולֿפנײא ךרוד קיטקַאט עשירעגירק רעייז ןזָאלרַאֿפ
 רעייז רעטעברַא יד ןוֿפ ךַאז רעד רַאֿפ ןענואוועג טַאהעג ןיוש טָאה יז .טֿפַאשלעזעג
 ןליּפש ןביוהעגנָא טשרע ןבָאה עכלעוו ,ןטנעמעלע עוויסערגָארּפ עכײרסולֿפנײא
 ןענואוועג טַאהעג ןיוש טָאה יז .ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד רעד ןיא עלָאר עסיורג ַא
 ,קרָאי-וינ ןוֿפ ףירעש םעד ,ינַאמַאט ןוֿפ רעדילגטימ יד ןוֿפ םענייא טייז ריא ףיוא
 ,ערעירַאק רעקיטכיוו ַא ןוֿפ לעװש רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ןשטנעמ ַא
 -טסיא רעד ףיוא "טנעמלטעסק ַא ןיא ?רעקריָאװ לעשָאס; ַא ,טניײרֿפ ַא ןריא ךרוד
 ןוֿפ רעסייק ןטניורקעג-טשינ םעד טייז ריא ףיוא ןענואוועג ךיוא יז טָאה ,דיַאס
 טָאה רע .גינעק .רמ ,טירטס-לָאװ ןוֿפ בייל םעד ,רענָאילימ-יטלומ םעד ,ןדִיי יד
 ענעטעברַאֿפ עּפורג ַא טימ ךיז ןקילײטַאב וצ םייהַא ריא וצ ןעמוק וצ טגָאזעגוצ
 ןיא עירטסודניא-רעדיילק רעד ןוֿפ בצמ םעד רעביא עיסוקסיד רעד ןיא טסעג

 ,קרָאי-וינ =
 2 ר ראמא  אא  אאא העא יו א א ע אאא א א א

 ןביױהעגנָא ןבָאה ,ןטעברַאֿפ טַאהעג טָאה סייוו סעטימ סָאװ ,טסעג עטלייצעג יד
 ןַאמ םענייש ,ןכיוה ַא טימ ןעמוקעגנײרַא זיא ףירעש רעד .ןעמוקנעמַאזוצ ךיז
 יז טָאה סייוו סעסימ .םויטסָאק ןליטש ןוא ןטענ רָאנ ,ןרעייט ַא ןיא טדיילקעג
 טבלַאֿפרַאֿפ טנעה עניד ענייז טימ ,לַאז ןוֿפ לקניוו ַא ןיא טצעזַאב ןוא טסירגַאב
 ,ינק יד ףיוא ןטלַאהעג טָאה ףירעש רעד סָאװ ,טוה-יברעד םעניורב ןייז םורָא
 טימ ןסעזעג רע זיא ,ןעױרטרַאֿפ םענייק טלָאװעג טשינ םיא טלָאװ רע ךיילג
 ןגָארטוצ סָאװ-קיניײװ ןָאק ןיילַא רע זַא ,טגָאזעג תודע טָאה סָאװ ,טײקנדיײשַאב א

 ןוא קיטשרוד זיא רע רָאנ ,ןריטוקסיד טנייה ָאד טעװ ןעמ סָאװ ,םינינע יד וצ |
 . ,ןענרעל וצ ןוא ןרעה וצ טוהל

 -נטעברעביא ,םענעֿפָא-קיצרַאהטוג םעד טימ ,סייוו סעסימ עכעלקיד עטיירב יד
 ,ןקירעדינ ,םעניילק םעד רוגיֿפ רעקיגָאװ ריא טימ טנטָאשַאב סָאה ,לביימש ןקיד
 -רָאֿפ טימעג ךיז טייקידלודעג רעכעלרעטומ ַא טימ טָאה יז סָאה ,ףירעש םעניד
 ,ןרעו טלדנַאהַאב טנייה ָאד טעװ סָאװ ,ןינע םעד חוּכמ ןענרעלַאב ןוא ןטיירגוצ
 טסעג ערעדנַא ;טַאהעג טשינ יז טָאה םיא טימ ךיז ןבעגוצּפָא טייצ ליֿפוצ ןייק
 רענעטקַאועג-ךיוה ,רעקידרענייב-טיירב ַא ןעוועג ןיוש זיא סע .ןעמוקעגנָא ןענייז
 עקיטכיוו עכעלטע ,עימָאנָאקע רעשיטילָאּפ ןוֿפ ןרָאסעֿפָארּפ רָאּפ ַא ,רָאטַאנעס
 ,םינינע-רעטעברַא ןיא גנולעטש רעוויסערגָארּפ ןוא רעלַארעב -יל ךעייז טימ טסואווַאב ןעוועג ןענייז סָאװ ,"ןָאשיײאיסָאסַא 'טרערושטקעֿפונ -ַאמ, רעד ןוֿפ רעדילגטימ ייווצ ןוא ,ןעמַאד עכײרסולֿפנײא רָאּפ ַא ,טייל-גנוטייצ

 -סיוא ןַא טימ ,םינּפ ןשרוחב ַא טימ ןַאמ רעקירעילטימ רעניד ,רעכיוה ַא .ןָאינוי רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ רעד .טלמַאזרַאֿפ ןעוועג ןיוש ןענייז טסעג עלַא טעמּכ
 -קידלקעטש עגנַאל טימ ,רעדיילק יד ןוֿפ סױרַא טלַאֿפ סָאװ ,רעּפרעק םענעגיוצעג
 ;ןרעדָא ענייז ןיא רעבליזקעווק סיוא ןענַאטשַאב טלָאװ טולב ןייז יוװ ,עיגרענע ןַא ךיז ןיא ןגָארטעג טָאה ,טיוה רעכעלבלעג ַא טימ ןגױצַאב ,רעדילג עקידרענייב
 ןטלַאהעג דלודעגמוא ןוֿפ טָאה רע : ןעורנייא טונימ ַא טזָאלעג טשינ םיא טָאה סע
 ןייז ףיוא ןעוועג טרָאד זיא יקסווָאדיװַאד ןעטיינ ,רעגניֿפ יד ןנערב ןייא ןיא
 -יטלומ רעד רָאנ .רעריֿפ-ןָאינוי ערעדנַא ייווצ טימ םענייאניא ,לוטשד-ןדילַאװניא
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 ןייז ףיוא דלודעגמוא טימ טרָאװעגסיױא ןבָאה עלַא .טלעֿפעגסױא טָאה רענָאילימ

 רעזע'ורעג ַא טימ ןעמעלַא טקעטשעגנָא טָאה ןעמוק וצ ןקיטעּפשרַאֿפ ןייז ; ןעמוק

 ,טייקיאורמוא

 ןייז ןוֿפ גנוטיײלגַאב רעד ןיא ןעמוקעגנָא ,ןעמוקעגנָא רע זיא ףוס-לּכ -ףוס

 םעד .טעיצקַא עשיּפָארטנַאליֿפ ענייז ןוֿפ רַאטערקעס ןוא "רעזייוװדַא לעישָאס,

 ,ןַאמלדוי ר"ד ןקירָאהצרַאװש ,ןקירעדינ םעד ןֿפורעג טָאה ןעמ יו ,"רָאטקעריד;

 ןלירב עקיד יד ךרוד ןגיוא עקידלקניֿפ עניילק ענייז ןוֿפ קילב ןטימ טָאה סָאװ

 סָאד ןעוו ןוא --- ,טייוו טעסימ ןוֿפ קילב םעד ןענעגעגַאב וצ קיאורמוא טכוזעג

 טָאה סע :ףמואירט ןוֿפ לכיימש ַא טגנַאלרעד ריא רע טָאה ,ןעגנולעג םיא זיא

 !רענָאילימ םעד ןעגנערב וצ ןבעגעגנייא םיא ךיז

 ןוֿפ ןטכױלעגסױרַא טָאה סָאװ ,דמעה ןטסערּפעג-סייװ ַא ןיא ,רענָאילימ רעד

 ,ץַאל ןיא למילב-עקלענ ןשינַאטירוּפ ןסייוו םעד טימ ,"טעקעשזד-רעניד; ןייז

 -רַאֿפ יד ןעלכיימש עשיּפָארטנַאליֿפ טלייטעגסיוא ןגיוא עשיגרענע ענייז ןוֿפ טָאה

 ןקידהבדנ ַא טימ ןרָאװעג טקנעשַאב רענייא זיא ,ָאװינ ןלַאיצָאס ןייז טיול .עטלמַאז

 סָאװ ,םינּפ סרענָאילימ םעד ןוֿפ ןגיוא עקידרעסַאװ עיולב יד סיוא עלעכיימש

 לכיימש רעד טָאה ןרעדנַא ןַא רַאֿפ ; לדרעב סייוו ץרוק ַא טימ ןעוועג טצנַארקַאב זיא

 ןשיווצ טגיל סָאװ ,דיישרעטנוא ןלַאיצָאס םעד ןוֿפ ץנַאטסיד עצנַאג יד טנָאמרַאֿפ

 "רעד עכעלטניײרֿפ רעמ ַא -- ןרענַא ןַא ךָאנ רַאֿפ ;רענָאילימ םעד ןוא םענעי

 לֿכיימש םעד ןיא -- ןכיירטשוצרעטנוא טלעֿפרַאֿפ טשינ ייברעד רעבָא ,גנורעטנעענ

 טלעווק יז רָאנ ,תולעמ סמענעי בילוצ טשינ זיא גנורעטנעענרעד יד זַא ,עקַאט

 "עדיג יד וצ גנומענַאב רעקידענג ןייז ןיא ץרַאה טוג סרענָאילימ םעד ןוֿפ סױרַא

 ןיא לקניוו עטסנדײשַאב סָאד טכוזעגסיוא טָאה רענָאילימ רעד .םיא ןוֿפ ערעקיר

 סָאװ ,יַאבַאר ןכײרסולֿפנײא ןטנַאקַאב ַא ןבעל טצעזעגקעװַא ךיז ןוא רעמיצ םעד

 ןייז םיא ןעגנַאלרעד וצ קידרעװ גונעג רַאֿפ ןטלַאהעג םיא טָאה רענָאילימ רעד

 רעד טָאה ,טכַאמעג עילַאק טָאה ריקנַאב רעד סָאװ ,סָאד רָאנ ,לטנעה קנילֿפ סייוו

 -ָאילימ םעד טכַאמעגטוג טָאה *רָאטקעריד לעשָאס, רעד .טכיררַאֿפ רַאטערקעס

 עלַא יד וצ קידנעלכיימשוצ ,ןעגנוסירגַאב עטרטּפענּפָא לענש ףיוא ,עלַא טרענ

 לָאז רענָאילימ רעד זַא ,טגרָאזַאב ןעוועג זיא רַאטערקעט רעד םירָאװ .עטהלוװעַאב

 "ימ רעד סָאװ ָאןטסילַאנרושז יד ןשיווצ לעיצעּפס ,םיאנוש ןייק ןכַאמ טשינ ךיז

 ןטלַאק ַא טימ טרטּפענּפָא יז ןוא טקעּפסער קיניײװ יז רַאֿפ טַאהעג טָאה רענָאיל

 . ,גײנרַאֿפ

 טימ ןוא טצעזעגקעװַא טָאהעג ןיש ךיז טָאה רענָאילימ רעד ןעוו ,ףוט םוצ

 סייו סעסימ טָאה ,םינּפ טצנַארקַאב-סייוו ןייז טנעלעגרעטנוא לטנעה ןיילק ןייז

 | .עיסוקסיד יד טנֿפעעג

 רַאיציניא יד ןעמונעג טָאה יז זַא ,טרעלקרעד טָאה יז .ץרוק טדעױעג טָאה יז

 טָאה יז .תוירחַא רענעגייא ריא ףיוא גנולמַאזרַאֿפ עניילק יד ןֿפוררַאֿפ וצ עוויט

 ןגעוו טגרָאזַאב רעייז ןענייז ייז יזַא ,טסייוו יז סָאװ ,םידדצ עדייב יד ןטענױַאֿפ

 תונעט ערעייז ןעגנערבוצרָאֿפ טיירג ןוא עירטסודניא-לדָאנ רעד ןיא עגַאל רעד

 -נעטשרַאֿפ ַא וצ ןעמוק וצ ידכּכ ,טָאטש ןוֿפ רעגריב עכײרסולֿפנײא עּפורג ַא רַאֿפ

 ,תוחּפשמ רעטנזיוט רעקילדנעצ רַאֿפ רעגנוה ןוא טיונ ןזײמרַאֿפ לָאז סָאװ ,גנוקיד

 גנולמַאזרַאֿפ עניילק יד תוירחַא רענעגייא ריא ףיוא ןֿפוררַאֿפ רַאֿפרעד טָאה יז

 "רָאֿפ עריא ןקיש וצ ןעוועג קיליװ זיא ןָאינוי יד .םידדצ עדייב ןטעברַאֿפ ןוא

 ןעמוק וצ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה "ןָאשיײאיסָאסַא !סרערושטקעֿפונַאמ ,, יד ; רעייטש
 -טולֿפניײא רָאֿפ ַא ןגעװַאב וצ ןעגנולעג רעבָא ריא זיא סע .גנולמַאזרַאֿפ רעד וצ
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 ףיוא רָאנ ,לעיציֿפַא-טשינ ןלָאז ייז זַא ,*ןָאשיײאיסָאסַא; רעד ןוֿפ רעדילגטימ עכייר
 -פוסכס םעד ןיא דצ רעייז ןעגנערכרַאֿפ ןוא ןעמוק עויטַאיציניא רענעגייא רעייז
 םעד טרָאװ סָאד ןבעגעגרעביא סייו סעטימ טָאה םעד טימ ןוא .ןינע ןקיד
 .ןָאינוי רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ

 רעכלעוו ןיא ,עדער עגנַאל ַא ןטלַאהעג טָאה ןָאינוי רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ רעד
 גנואיצַאב רעד ןוֿפ גנַאג ןכעלטכישעג ןצנַאג םעד טלדנַאהַאב ךעלכַאז טָאה רע

 רעד ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא סע טניז ,ןטנַאקירבַאֿפ יז ןוא ןָאינוי רעד ןשיווצ
 -עג זיא עדער יד .ןעצ-ןוא-טרעדנוה-ןצניינ ןוֿפ קיירטס םעד ךָאנ ?לָאקָאטָארּפ
 -סיוא רעבָא םיא טָאה ןעמ .ןרעֿפיצ ןוא ןטקַאֿפ טימ לוֿפ ,עשימעדַאקַא ןַא ןעוו

 רערעהוצ יד זַא ,רָאלק ןעוועג ןיא סע ;טײקמַאזקרעמֿפױא ליֿפ טימ טרעהעג
 ,ןטקַאֿפ יד טימ ךיז ןענעקַאב וצ קיריגיײג ןעוועג ןענייז

 -ירבַאֿפ יד ןוֿפ רענייא טדערעג טָאה ןָאיגוי רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ םעד ךָאנ
 -בַאֿפ יד ןוֿפ תונעט עלַא טכַארכעגרַאֿפ רע טָאה ,לעיציֿפָא-טשינ שטָאכ .ןטנַאק

 ןרעֿפיצ ןוא ןטקַאֿפ טימ טצונַאב ךיז טָאה רע ךיוא .ןָאינוי רעד ןגעק ןטנַאקיר
 טגָאיַאֿפ ןעגנורעדָאֿפ ששיטסילאטר-טשינ עריא ךרוד ןָאינוי יד יו קידנזײװֿפױא
 .ךעלטעטש עקימורַא יד ןיא עילָאּפָארטעמ רעקרָאיד-ויג רעד ןוֿפ עירטסודניא יד
 סָאד טנַאקירבַאֿפ םעד ןוֿפ קעװַא טביור יז זַא ,ןָאינוי יד טקידלושַאב טָאה רע
 סָאבעלַאב םעד ןוֿפ ןעמענוצ ןליוו ייז .ּפַאש םענעגייא ןייז ןטלַאװרַאֿפ וצ טכער
 עײרֿפ יד ןעמענוצקעװַא טסיײה סע סָאװ "ריַאֿפ דנע ריִאה; ןוֿפ טכער סָאד
 .ךַאֿפ ןדעי ןוֿפ ּפיצנירּפ רעטשרע רעד זיא סָאד ןוא ,סָאבעלַאב ןוֿפ עויטַאיציניא

 טלשנש עכלעזַא טימ ןײגכָאנ טשינ ןענָאק --- ,טגָאזעג רע טָאה --- ,ןטנַאקירבַאֿפ יד

 -לדָאנ רעד ןיא רעטעבױַא יד ןוֿפ זרַאדנַאטס-סנבעל טעד ןבײהוצֿפױא ףיוא טירט
 -טסודניא רעד ןוֿפ בצמ ןטימ טשינ ךיז טנכער סָאװ ,ןָאינוי יד יו ,עירטסודניא
 ןבָאה רעטעברַא יד ןוֿפ ןעננורעדָאֿפ עשיטסילַאטר יד טימ .סע טגַאלרַאֿפ ,עיר
 םעד ןוֿפ ןעגנוגנידַאב יד ןיא ןבעגכָאנ רָאנ רעבָא ייז ןענַאק ייז ,עיטַאּטמיס עלַא יז
 ,דנַאל ןוֿפ דנַאטשוצ ןשימָאנָאקע םענײמעגלַא

 ןבעגוצ ףרַאד ןעמ סָאװ ,ןטנַאקירבַאֿפ יד ןוֿפ דצ םעד ןוֿפ עדערד רעד ךָאנ
 סייו סעסימ טָאה ,רערעהוצ יד ףיוא קורדנייא ןַא טזָאלעגרעביא טָאה יז זַא
 -רַא יד ןוֿפ ןבעל סָאד ןעק סָאװ ,םענייא יוו ןיקסווָאדיװַאד ןעטיינ טלעטשעגרָאֿפ
 :לָאז ןיא ךיז טניֿפעג סָאװ ,םענייא ןדעי ןוֿפ רעמיטניא ,רעטנעענ ןסָאמ-רעטעב

 יד ןוֿפ ןטיונ יד ןוֿפ --- ,טגָאזעג יז טָאה --- ,ןלייצרעד זדנוא ןָאק רע --
 ,ייז ןשיווצ טקריוװ ןוא טבעל רע לייוו ,רעדעדנַא רעדעי יו רעמ ןסַאמ-רעטעברַא

 ךיז טעװ סע זַא ,ןטרַאװרעד טנַאקעג יאדווַא ןעמ טָאה גנולעטשרָאֿפ אזא ךָאנ
 ןבעל וצ טייקכעלגעמ יד טָאה סָאװ ,שטנעמ רעלאמרָאג ,רעטנוזעג ַא ןבײהֿפױא
 ףיוא ןדייר וצ ןוא ןעמייה ערעייז ןכוזַאב וצ ,רעטעכרַא יד ןשיווצ ןקריוװ וצ ןוא
 ןיא לקניוו ַא ןוֿפ טריֿפעגסיױרַא ןעמ טָאה ,םעד טָאטשנַא .ןעגנולמַאזרַאֿפ ערעייז
 -עג ןיהַא םיא טָאה שטיווָאמייכ סָאװ ,לוטש-ןדילַאװניא ןייז ןיא ןענעטיינ לָאז
 ,םייהַא ןריֿפּפָא םיא טעװ רע זיב ןטרַאװ וצ טקוררַאֿפ טרָאד ךיז ןוא טכַארב
 טייקיריגיינ סיורג ןֿפורעגסױרַא ,ךיז טײטשרַאֿפ ,טָאה טײקטלּפירקרַאֿפ סנעטיינ
 ןיוש רע טָאה ,ןדייר ןביוהעגנָא ךָאנ טָאה רע רעדייא ןוא ,עטלמַאזרַאֿפ יד ןשיווצ

 ,עיטַאּפמיס רעייז ןענואוועג טָאהעג

 'סױערושטקעֿפונַאמ , רעד ןוא ןָאינוי רעד ןשיװצ ךוטפס םעד ןוֿפ ן'ועק רעד;

 -- ,?רעשימָאנָאקע ןַא יו רעשילַארָאמ ַא רעמ זיא ,רימ ךיז טכַאד ,"ןָאשיײאיסָאסַא
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 ,רערעהוצ ענייז לכיימש ַא טימ טכַארטַאב ןוא עדער ןייז ןביױהעגנָא ןעטיינ טָאה
 זיא סע, ,טײקנֿפלָאהַאבמוא רעשיזיֿפ ןייז רַאֿפ טרעֿפטנערַאֿפ ךיז טלָאװ רֶע ךיילג

 ןוא ןרילוגער סָאװ ,ןעגנוגנידַאב-טעברַא יד ןיא לַאטעד ענעי רעדָא יד טשינ
 ןענייז סע רָאנ ,רעטעברַא ןוא רעבעגטעברַא ןשיוװצ ןעגנואיצַאב יד ןעמיטשַאב
 ,ייז ןשיווצ גנואיצַאב יד ןעמיטשַאב סָאװ ,לַאטיּפַאק ןוא טעברַא ןגעוו ןעיידיא יד
 רע סָאװ ,ילכ רעקידעבעל ַא ןיא טֿפַארק םוכס ַא ?רעטעברַא רעד זיא סָאװ
 סָאװ ,ןזעו ךעלשטנעמ ַא ךיוא ךיילגוצ רעבָא ,רעבעגטעברַא םעד ןָא טָאד טָאב
 קידנעטש ,הנומא עבלעז יד לָאמ טֿפָא ,רעבעגטעברַא םעד טימ לרוג ןייא טלייט
 זיא ,ןטייווצ םעד טקירדרעטנוא שטנעמ ןייא ןעוו .החּפשמ רעכעלשטנעמ ןייא ןוֿפ
 םעד טלוװעַאב רעגריב ןייא ןעוו ; ןטָאבעג ענייז ןוא טָאג ןגעק ןכערברַאֿפ ַא סע
 סע זיא ,טכער עבלעז יד ןוא ןטכילֿפ עבלעז יד םיא טימ טלייט סָאװ ,ןרעדנַא
 ,"הכולמ רעד ןגעק ןכערברַאֿפ ַא

 ןטנַאֿפלע יד ןגעקטנַא ןגילֿפ יװ רעמ טשינ ןטנַאקירבַאֿפ עשידיי ןענייז סיוועג,
 ןעוו רָאנ .טנעה עכעלטסירק ןיא ךיז טניֿפעג עכלעוו ,עירטסודניא-סיורג רעד ןוֿפ
 ערעייז וצ ךיז ןעיצַאב ,הביבס רעדמערֿפ ַא ןוֿפ ןעמוק ייז סָאװ ,ערעדנַא יד
 ,ןענישַאמ רעדָא ןסקָא וצ יו ,רעסיג-לָאטש רעדָא ,רעבעוו רעדָא ,רעבערג-ןליוק
 סָאד ןיא ,ןטנעס ןוא ןרַאלָאד ןיא סניוועג ןוֿפ גנואיצַאב רעקיצנייא רעד טימ
 סָאװ ,עיצוטיטסנָאק רעזדנוא ןגעק ןוא טָאג ןגעק ךערברַאֿפ ַא ,הנידמ-תּכמ ַא
 ,דיי ַא רעבָא ןעוו .ןלייהסיוא ןוא ןריגערָאק ןזומ ןלעו רעבעגצעזעג ערעזדנוא
 "עג טָאה ,רעדורב ןייז יו םישזער ןשינַאריט ןבלעז םעד ןוֿפ ןֿפָאלטנַא זיא סָאװ
 ןדנוברַאֿפ זיא ,הנידמ רעײרֿפ רעד ןיא גנונירטנַא ןוֿפ טרָא ןייא םיא טימ ןענוֿפ
 -- ,ןביולג ןקידתוֿפּתושב ןייא ךרוד ,עטכישעג-רעריטרַאמ ןייא ךרוד םיא טימ
 סָאד זיא ,דיי-רעדורב ןייז וצ ןטנעס ןוא ןרַאלָאד ןוֿפ גנואיצַאב יד טָאה רע ןעוו
 םיא טָאה סָאװ ,דנַאל םעד ןגעק ןוא ,קלָאֿפ ןייז ,טָאג ןייז ןגעק דניז ַא רָאנ טשינ
 טבָארג ןוא שירעכערברַאֿפ-שיגָאלָאטַאּפ ,ךעלריטַאנמוא זיא סע רָאנ ,ןעמונעגֿפױא
 ןלָאז ,דנַאל ןיא ןדיי עלַא ןוֿפ ץנעטסיזקע םצע יד ,שזיטסערפ םעד רעטנוא
 "ןליוק רענַאקירעמַא סָאװ ,רעטעברַא וצ גנואיצַאב רעד ןגעוו ןדייר ערעדנַא
 -רעד ךייא לעװ ךיא .רעטעברַא-ןליוק עשיװַאלס ערעייז וצ סױרַא ןזייוו ןטַאנגַאמ
 דָאנַאמלַאק ַא ,ןַאמלרעּפ ַא ,ןייטשניבור ַא ןוֿפ ןעגנואיצַאב יד ןענייז סע יו ןלייצ
 ,רעטעברַא ערעייז וצ ,יקסווָאדיװַאד ,רעדורב םענעגייא ןיימ ןוֿפ רעדָא ,שטיווָאנ
 "ער ןייא ןוֿפ עקירעהעגנָא ,רעדילגטימ-החּפשמ ,טײלסדנַאל ערעייז ןענייז סָאװ
 ,עיגיל

 . ןוֿפ טעברַא יד סױרַא ןעלגומש ייז .ךַאז ןייק רַאֿפ ּפָא טשינ ךיז ןלעטש ייז;
 עמערָא יד ןיא סרָאטקַארטנָאק-בוס ךרוד יז ןלייטעצ ןוא רעּפעש ענעגייא ערעייז
 -גיא רעוויטקודָארּפ ַא ןוֿפ ךַאֿפ-לדָאנ םעד רעטנורַא יז ןצעז םעד טימ .ןעמייה
 -ַאלקשרַאֿפ-זיױה ןוֿפ םעטסיס ַא וצ ,דנַאל ןרַאֿפ הכרב ַא ןייז לָאז סָאװ ,עירטסוד
 ואו ,רעדנעל עשיטַאיזַא ןוא עשיװַאלס ענענַאטשענּפָא ןיא טשרעה סָאװ ,גנוֿפ
 ."גנוטעברַאסױא-לַאטעמ רַאֿפ ,יירעבעוו רַאֿפ טצונעגסיוא ןרעוו רעדניק

 ."ךעלדנָאב, יד ןוֿפ גָאלּפ יד גנולמַאזרַאֿפ רעד רַאֿפ טרעדלישעגּפָא טָאה ןעטיינ
 -וװָאדיװַאדע עטסואווַאב יד ,רעדורב םענעגייא ןייז לשמ ַא רַאֿפ ןעמונעג טָאה רע
 יד ןיא טכַארבעג ןבָאה ייז סָאװ ,ךָארב םעד ןוא שינעגָאלּפ סָאד ,"ךעלדנָאב סיקס
 טָאה ןעגנורַאֿפרעד ענעגייא ענייז ןוֿפ טלייצרעד טָאה רע .רעזײה-עילימַאֿפ
 עמערָא יד ןיא ןגיוא ענעגייא יד טימ ןעזעג טָאה רע סָאװ ,רעדליב טנכייצעג
 םעד ןגעוו טלייצרעד טָאה רע .ךעלסעג עקידתונכש יד ןוֿפ ,לסעג ןייז ןוֿפ ןעמייה
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 רעד ןוֿפ טלייצרעד טָאה רע .דעמַאלעמ םייח ,רעסערּפ-רעדורב ןקיטכיזדניווש
 טגנערב םעטסיס-רָאטקַארטנָאק יד סָאװ ,עיצַארענעגעד רעד ןוֿפ ,גנורעדינרעד
 רעפעש עניילק יד ןגעוו טלייצרעד טָאה רע .רעטעברַא יד ןוֿפ ןעייר יד ןיא ןיײרַא
 יד רעטנוא ןבָארג רעטעברַא עטריזינַאגרָא ואוו ,סרָאטקַארטנַאק-בוס יד ןוֿפ
 ןוא "קעלס; רַאֿפ המיא רעד תמחמ ןזיײרּפ-טעברַא יד ןזָאלרעטנורַא ךרוד ןָאינוי
 טשינ ןליצ ןטנַאקירבַאֿפ יד .ייז ףיוא ןָא ןֿפרַאװ ןטנַאקירבַאֿפ יד סָאװ ,"קעס;
 -רעטעברַא עדעי ןגָאלשוצסױרַא ,רקיע רעד .רָאנ ,ןָאינוי יד ןכערבעצ וצ רָאנ
 -עברַא יד ןוֿפ טייקכעלשטנעמ עדעי ,דנַאטשרעדיװ ןטריזינַאגרָא ןדעי ,עדרעוו
 -טעב רעטצישַאבמוא ןַא ןוֿפ ָאוינ םעד וצ ייז ןעגנערבוצרעטנורַא ןוא ןסַאמ-רעט
 .ןליוו ייז סָאװ ,ריא טימ ןוט ןענָאק ןלָאז ,ןטנַאקירבַאֿפ יד ,ייז סָאװ ,עסַאמ-רעל
 רענַאקירעמַא ןַא ךייר לענש ןרעוו וצ טסול יד ,טלעג ךָאנ טשרוד רעד זיא סיוועג
 ריא טימ טקעטשעגנָא ןרָאװעג זיא טנַאקירבַאֿפ רעשידיי רעד סָאװ ,הנידמ-תּכמ
 םענעגייא ןייז טימ שינעעזנייא רעדעי ןיא ןסעגרַאֿפ טכַאמעג םיא טָאה סָאװ ןוא
 טייצ ַא טָאה רע סָאװ ,לרוג רעד םיא טָאה ,תוקחד ןוא טיונ ןטילעג ןיילַא .רעדורב
 ןבָאה וצ טריריּפסניא טשינ ,רעטעברַא ענייז טימ תוֿפּתושב טלייטעג טַאהעג
 ,טזָאלעגסױרַא : טרעקרַאֿפ רָאנ ,רעדירב ענייז עגונב טייקכעלשטנעמ ,שינעעזנייא
 רעד טמוקַאב ,טיונ רעלעירעטַאמ רעבלעז רעד ןוֿפ .ןטייק ענייז ןוֿפ ףַאלקש ַא יו
 רע .ןטיטעּפַא עטרעהעגמוא ,רעטעברַא רעקיטכענ רעד ,טנַאקירבַאֿפ רעשידיי
 טָאה טײקמערָא רַאֿפ המיא יד סָאװ ,טײקכעלטֿפַאשנדיײל ַא ןוֿפ ןבירטעגנָא טרעוו
 ,רעגנוה םעד ןגָאױצסױרַא ידּכ ,ןרעו וצ ךייר רעלענש סָאװ ,םיא ןיא ןריובעג
 ןוֿפ טֿפַאלקשרַאֿפ טרעוו טנַאקירבַאֿפ רעד .רענייב ענייז ןיא ץלַא ךָאנ טגיל סָאװ
 טכַאמ ןוא ,םיא ןיא טֿפַאש טײקמערָא רַאֿפ המיא יד סָאװ ,עיגרענע רענעגייא ןייז
 ,טײקידנעטשנָא ןוא שינעעזנייא רעכעלשטנעמ רעדעי רַאֿפ דנילב םיא

 -נעמַאזוצ רעשינָאמרַאה ַא ןוא גנוקידנעטשרַאֿפ ַא וצ ןעמוק ןָאק סע רעדייא;
 ןעטיינ טָאה --- ,טעברַא ןוא לַאטיּפַאק ןשיװצ עירטסודניא-לדָאנ רעד ןיא טעברַא
 רעד ןוֿפ ןעײרֿפַאב ךיז ,רעטעברַא רעד יוװ ,טנַאקירבַאֿפ רעד זומ --- ,טריֿפעגסיױא
 --.רערעדנַא רעד ,טייקכייר ךָאנ רעגנוה םעד ןוֿפ רענייא -- ,רעגנוה רַאֿפ המיא
 ןייז ןיא ןביולג ןבייהנָא זומ טנַאקיובַאֿפ רעד .טיורב ךָאנ רעגנוה םעד ןוֿפ
 םענעעזעגנָא ןַא ךרוד ךַאֿפ םעד ןיא לײטנָא םענעגייא ןייז ןיא ,עדרעוו רענעגייא
 ןייז ןוא טֿפַאשטינעג ןייז ,ןטײקיאעֿפ עשירָאטַאזינַאגרָא ענייז ןוֿפ רעייטשייב
 ,גנולקיװטנַא ןייז ןיא ,ךַאֿפ םעד ןיא ןביולג זומ רע .ץנעטעּפמָאק רעשינעמכַאֿפ
 רע .טֿפנוקוצ רעד רַאֿפ ןטייקכעלגעמ ענייז ןיא ,דנַאל ןרַאֿפ טייקיטכיוו ןייז ןיא
 ןעיױבֿפױא ןיא רָאנ ,ךייר לענש ןרעוו ןיא טשינ טעברַא ןייז ןוֿפ ליצ םעד ןעז זומ
 טעוװ עירטסודניא-לדָאנ יד ןעוו .עירטסודניא-רעדיילק עוויטקודָארּפ עטנוזעג ַא
 רַאֿפ קילב ןקיכיײרג-טייוו םעד טימ ,ןַאלּפ ןטנכערעגסיוא ןַא ךרוד ןרעוװ טריֿפעג
 םעד יא לרוג ןשימָאנָאקע ןייא ןיא ןדניברַאֿפ טעװ סָאװ ,ןַאלּפ ַא ,טֿפנוקוצ רעד
 ַא וצ ןעמוק ןענָאק טעװ לָאמסנעד רָאנ -- ,רעטעברַא םעד יא ,רעבעגטעברַא
 "טטסומ ַא ןרעוו ךיוא ןָאק סָאװ ,טעברַאנעמַאזוצ רעוויטקודָארּפ רעשינָאמרַאה
 ןדיי ןוֿפ רעייטשייב רעסיורג רעד ,דנַאל ןוֿפ ןבעל ןלעירטסוחניא ןצנַאג ןרַאֿפ
 טסייג םעד ןיא ןייז טעװ סָאװ ,רעייטשייב ַא ,דנַאל ןוֿפ ןבעל ןשימָאנָאקע םוצ
 ןדיי סָאװ ,בוח רעד זיא סָאד .םיאיבנ עשידיא יד ןוֿפ ערעל רעשיטע רעד ןוֿפ
 סמערָא ענעֿפָא עכלעזַא טימ ןעמונעגֿפױא ייז טָאה סָאװ ,דנַאל םעד קידלוש ןענייז
 ערעדנַא עלַא טימ תוכרב ענייז ןוֿפ םיֿפּתוש עטקיטכערַאב רַאֿפ יז טכַאמעג ןוא

 ."רעגריב |
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 "וטנע וליֿפַא ,עיטַאּפמיס ,סערעטניא ןֿפורעגסױרַא ןבָאה רעטרעוו סנעטייג

 ךיז ןבָאה ןטנַאקירבַאֿפ יד ןוֿפ רעײטשרַָאֿפ יד .רערעהוצ עטסרעמ יד ייב םזָאיז

 סיוא וליֿפַא טָאה ייז ןוֿפ רענייא .רעטרעוו סנעטיינ ןוֿפ טקידיילַאב טליֿפרעד

 רע זַא ,טניימעג טָאה רע זַא ,קידנרעלקרעד ,גנולמַאזרַאֿפ יד טזָאלרַאֿפ טסעטָארּפ

 -טסודניאילדָאנ רעד ןיא טיזירק רעד ואוו ,גנולמַאזרַאֿפ ַא וצ ןרָאװעג ןֿפורעג זיא

 ןרעהסיוא טזומעג רָאג רע טָאה ףוס םוצ -- ,ךעלכַאז ןרעװו טריטוקסיד טעװ עיר

 ."דייר ערענָאיצולָאװער עשיטסיכרַאנַאג
 סעיסעצנָאק ןכַאמ ךרוד עיצַאוטיס יד ןעװעטַאר טוואודפעג טָאה יַאבַאר רעד

 עקידעכעטש סנעטיינ טָאװ ןדנואו יד טבלַאועג טָאה רע .םידדצ עדייב וצ
 יד ןוֿפ ןעוטֿפױא עסיורג יד קיזָאר ןרעדליש ךרוד ,ןסירעגֿפױא ןבָאה רעטרעוו

 עמערָא יד ןיא טיֹורב קידנעגנעדב ,טָאטש ןוֿפ עמערָא יד תבוטל ןטנַאקירבַאֿפ
 | ,ןײרַא ןבוטש

 וצ ןעוועג זיא עדער סנעטיינ סָאװ ,ןָאינוי רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ רעד וליֿפַא
 -רעטעברַא רעד רַאֿפ ךעלדעש רַאֿפ יז קידנטּכַארטַאב ,ןרעיוא ענייז רַאֿפ ףרַאש
 יד ןשיוװצ ןעגנואיצַאב יד ןֿפרַאשרַאֿפ טשינ לָאז יז זַא ,ךיז קידנקערש ןוא ךַאז

 רעד זַא ,ןרעלקרעד וצ קיטיונ רַאֿפ ןענוֿפעג טָאה ,ןָאינוי רעד ןוא םיטַאבעלַאב
 ןטערט סָאװ ,ןעיידיא ןוא ןעגנוניימ עכעלנעזרעּפ ענייז טקירדעגסיוא טָאה רענדער
 רַאֿפ טקידלושטנַא ךיז טָאה רע ,יסילָאּפ-ןָאינוי רעד ןוֿפ ןצענערג יד ןוֿפ סיורַא
 םוצ ןבירשעגוצ ייז טָאה רע סָאװ ,ןקורדסיוא עֿפרַאש עקינייא סרענדעד םעד
 ,טעברַא רעד ןיא טײקנרַאֿפרעד-טשינ ןוא טֿפַאשגנוי סרענדער

 שטָאב .טרָאװ קיגָאװ ןייז ןגָאז לָאז רענָאילימ רעד זַא ,טרַאװעגסיוא ןבָאה עלַא
 סָאװ ,טריסערעטניארַאֿפ ןעוועג ןָא ביײהנָא ןוֿפ זיא רע זַא ,קיטנַאק ןעוועג זיא סע
 רעטרעוו ענייז טגלָאֿפעגכָאנ ןוא ,ןגָאז וצ טָאה ןַאמרעגנוי רעטלּפירקרַאֿפ רעד
 זַא ,טַאהעג ארומ עלַא ןבָאה ךָאד ,םינּפ ןייז ףיוא קורדסיוא ןשיטַאּפמיס ַא טימ
 טימ רענָאילימ םעד ןקָאושעגּפָא ןבָאה טשינ לָאז עדער עֿפױַאש סרענדער םעד
 רַאֿפ סיורג ןעוועג ,רעבירעד ,זיא גנושַארעביא יד .טײקשירענָאיצולַאװער ריא
 ןֿפרַאש ןייז ןיא טגָאזעג ןוא טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה רענָאילימ רעד ןעוו ,ןעמעלַא
 | ;טנעצקַא ןשטייד

 -סױרַא ָאד ןענייז סָאװ ,רעטרעוו יז טימ עיטַאּפמיס רעלוֿפ ןיא ןיב ךיא --
 .ךיא ןוא ,ןטנַאקירבַאֿפ יד ןוֿפ סערדַא ןֿפױא רענדער םעד ןוֿפ ןרָאװעג טגָאזעג

 .-טשינ רעייז ןריֿפוצסיױא ןגעוורעד ךיז ןלעוװ ייז ביוא זַא ,ןטנַאקירבַאֿפ יד ןרָאװ

 ןָאינוי רעד ןוֿפ טייז רעד ףיוא ןלעטש ךיא לעװ ,טוַאקָאל ַא ןוֿפ ןַאלּפ ןקידרעוו

 ... ךיא לעװ ,קיירטס ַא וצ ןעמוק טעװ סע ןעוו ןוא .סולֿפנײא ןצנַאג ןיימ

 ,טגיילעגרעביא ןעוועג ךיז טלָאװ רע ךיילג ,עזיוּפ ַא טכַאמעג טָאה רע ןוא

 רעד ןעגנערב לָאז רע רעייטשייב ןעמַאזקריװ רעמ ןוא ןרעקרַאטש ַא רַאֿפ סָאװ

 "גטרַאװרעד ,םעטָא םעד ןטלַאהעגֿפױא ייברעד ןבָאה עלַא ןוא -- ,ךַאז-רעטעברַא

 רַאֿפ רעייטשוצ ןייז ,רעֿפיצ עקיגָאװ ַא ןֿפורסױא טעװ רענָאילימ רעד זַא ,קיד

 -סיוא רענָאילימ רעד טָאה ,םעד טָאטשנַא ; ןָאינוי רעד ןוֿפ עסַאק רעקידייל רעד

 יד ןוֿפ טייז רעד ןיא רעגניֿפ ןקידעשַארטס ַא קידנבײהֿפױא ,סָאטַאּפ טימ ןֿפורעג

 : ןטנַאקירבַאֿפ ייווצ
 טימ ןטעקיּפ ןייג ןיילַא ךיא לעװ ,קיירטס ַא וצ ןעמוק טעװ סע ןעוו ןוא --

 ! רעטעברַא יד
 ,ףירעש ןטימ ןעמוקעג זיא סָאװ ,ןַאמרעגנוי דענעסקַאוװעג-ךיוה ,רענייש רעד

 טָאה ןעמ ןעוו רָאנ .סערעטניא סיורג טימ עטַאבעד יד טגלָאֿפעגכָאנ טַאהעג טָאה
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 לּפיױק ַא ןעזרעד טָאה רע ןוא ,לוטש:ןדילַאװניא ןייז ןיא ןענעטיינ טריֿפעגנײרַא
 ךַאז רעד רַאֿפ עיגרענע ןוא טנעמַארעּפמעט ליֿפ ױזַא טימ טֿפמעק סָאװ ,ךיז רַאֿפ
 ןוֿפ ןינע םצע םעד ןוֿפ ןרָאװעג טדנעװעגּפָא סערעטניא ןייז זיא ,רעטעברַא יד ןוֿפ
 ןייז .אֿפוג רענדער םעד ףיוא רעמ טרירטנעצנָאק ךיז טָאה רע ןוא עטַאבעד רעד
 ןיא עטמעקרַאֿפ ,רָאה ענייז רעטנוא ןרעטש רעטעלגעגסיוא ,רענייש ,רעכיוה
 ,טײקטרעלקרַאֿפ ןיא טשטיינקעג ךיז טָאה ,גנונעדרָא רעגנערטש

 לרוג רעד שטָאכ סָאװ ,לּפירק ַא טציז טָא זַא ,םעד ןגעוו טרעלקעג טָאה רע
 ןוא עשיזיֿפ יד ןריֿפוצסױא ףיוא ןעלטימ עוויטימירּפ יד ןוֿפ טביורַאב םיא טָאה
 ךיז ןבעגוצּפָא ףיוא עיגרענע ןוא טייצ ךָאד רע טניֿפעג ,סעיצקנוֿפ עשיגָאלָאיזיֿפ
 ןבעגוצקעװַא חוּכ ךיז ןיא ףיוא רע טביילק ןענַאװ ןוֿפ .ךַאז-רעטעברַא רעד רַאֿפ
 -ַארָאמ רעד זיא סָאװ ? םעד ןיא ױזַא ךיז טקיטיונ ןיילַא רע סָאװ ,סָאד ערעדנַא
 ? םיא ןיא ןליוו םעד טרענ סָאװ ,תוהמ רעשיל

 ,טליטשעגנייא ךיז טָאה ,ןֿפורעגסױרַא טָאה עדער יד סָאװ ,גנוגערֿפױא יד ןעוו
 ,םינּפ ןייז רעביא לכיימש ןעמערַאװ ַא טימ ןענעטיינ וצ ןעמוקעגוצ רע זיא
 ךָאנרעד .טכַארטַאב םיא ןוא -- לּפיױק םעד ןבעל ןענַאטשעג רע זיא עלייוו ַא
 רוגיֿפ רעטלּפירקרַאֿפ רעטעשטרָאקעגניא רעד רעביא ןגיובעגנָא ךיז רע טָאה
 :עמיטש רעשיטַאּפמיס-קידיײלטימ ַא טימ טגערֿפעג ןוא

 -ניארַאֿפ ןיב ךיא .עגַארֿפ עכעלנעזרעּפ ַא ךייא ןגערֿפ וצ רימ טביולרעד --
 | ...דנַאטשוצ רעייא ןיא טריסערעט

 ,טרָאװ עקיסַאּפ סָאד קידנכוז ,טקַאהעגּפָא ךיז טָאה רע
 קיצרַאהנֿפָא ןעטיינ םיא טָאה--- ,טליוו ריא סָאװ טגערֿפ ,ךייא טעב ךיא --

 ,טלכײמשעגנגעקטנַא
 טניֿפעג ריא ןכלעוו ןיא ,דנַאטשוצ םעד ןיא ןרָאװעג ןריובעג ריא טנעז ---

 ' ךיז
 ןעוו ,רימ טימ ןֿפָארטעג טָאה סע -- .טרעֿפטנעעג ןעטיינ טָאה -- ,ןיינ ,ָא --

 ,זילַארַאּפ-רעדניק .ןעוועג טלַא רָאי ןצכַא ןיב ךיא
 עג בָאה ךיא ןוא -- .ןַאמרעגנוי רעד ךיז טרעדנואוו -- ? רָאי ןצכַא וצ --

 ,רעדניק טימ רָאנ טֿפערט סע ,טניימ
 ,טגָאזעג ןעטיינ טָאה --- ,ענעטקַאװרעד טימ ךיוא טֿפערט סע .ןיינ ---
 רךיא סָאװ ,טייצ עצנַאג יד .ךימ טקידלושטנַא .טסואוועג טשינ סע בָאה ךיא ---

 טייקיטעט רעייא ןגעוו טסואוורעד טַאהעג ךיז בָאה ךיא ןעוו ...טדערעג טָאה
 םעד ןוֿפ ןעײרֿפַאב ךיז טנָאקעג טשינ ךיא בָאה ...ךַאז-רעטעברַא רעד רַאֿפ
 ןטיונ יד טימ ךיז ןבעגוצּפָא דלודעג ןוא תוחוּכ ריא טמענ ןענַאװ ןוֿפ :קנַאדעג
 !ליֿפ ױזַא ןוא סיורג ױזַא ןענייז ןטיונ ענעגייא ערעייא ןעוו ,ערעדנַא ןוֿפ

 ױזַא ןוא סיורג ױזַא ןענייז ןטיונ ענעגייא עניימ סָאװ ,עקַאט םעד בילוצ --
 .ערעדנַא ןוֿפ ןטיונ יד ןײטשרַאֿפ ךיא ןָאק --- ,טגָאזעג ליטש ןעטיינ טָאה --- ,ליֿפ

 ? ןעמָאנ רעייא זיא יוװ .ךייא קנַאד ךיא .ײטשרַאֿפ ךיא --
 | ,טגָאזעג םיא טָאה ןעטיינ
 .טלעווזור ןילקנערֿפ זיא ןעמָאנ ןיימ ---
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 "ןָאינוי עלעיציֿפָא יד ןיא טקרעמעג טַאהעג גנַאל ןוֿפ ןיוש ךיז טָאה סע

 יּפָא טֿפָא זיא רע עכלעוו ןיא ,סעדער סנעטיינ טימ טײקנדירֿפוצמוא סיורג ןזיירק

 טכַארבעגנײרַא טָאה ןוא עיניל רעשיטסיסקרַאמ רעטנכייצעגנָא רעד ןוֿפ ןטָאװטעג

 עשיטסילַאיצָאס יד ןיא ןעוועג לוסּפ-ףירט ןענייז סָאװ ,ןוויטָאמ ,ןוויטָאמ עיינ

 ןוֿפ ףירגַאב םעד טכַארבעגנײרַא טָאה ,טָאג ןגעוו ליֿפוצ טדערעג טָאה רע .ןזיירק

 ,רעגרע ךָאנ -- ,טעברַא ןוא לַאטיּפַאק ןשיווצ ןעגנואיצַאב יד ןיא טרעוו ןשילַארָאמ

 סָאװ ,ףמַאק-ןסַאלק ןוֿפ עיניל ענעמונעגנָא-לענָאיצידַארט יד טשיװרַאֿפ טָאה רע

 יד יװ ןעזעגסיוא סע טָאה ןָאינוי רעד ןוֿפ רעריֿפ עקינייא ןוֿפ ןגיוא יד ןיא

 , .תוסרוקיּפַא עטסערג
 סנעטיינ ךָאנ טקרעמַאב רענייא טָאה -- ,טָאג ןגעוו ליֿפוצ רימ טדער רע --

 .עדעד ַא
 .ףמַאק-ןסַאלק ןוֿפ עיניל יד טשיגוצ טכַאמ רע ? טָאג רימ סָאװ ---

 טקריוװעג קרַאטש ןבָאה דייר ענייז לייו ,טרירעלָאט ךָאד ןענעטיינ טָאה ןעמ

 / ןיא קירוצ רעטעברַא יד ןעגנערב וצ ןֿפלָאהעג ליֿפ טָאה רע ןוא רעטעברַא יד ףיוא

 כה ,טייצ רעשיטירק רעד ןיא ןיירַא ןָאינוי רעד

 לרוג ןייז זיא ,סייוו סעסימ ייב ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,רעכָא עדער רעד טימ :

 יז סָאװ ,ןעוועג זיא עדער רעד ןוֿפ רעלעֿפ רעלַאנידרַאק רעד .ןרָאװעג טלגיזרַאֿפ !

 עדער יד רעדייא גנולמַאזרַאֿפ רעד ףיוא קורדנייא ןרעקרַאטש ַא טכַאמעג טָאה

 טרעוו ןוא ןטָאברַאֿפ גנערטש זיא סָאװ ,ךַאז ַא -- ,רעײטשרָאֿפ-ןָאינוי םעד ןוֿפ

 טָאה עדער רעד סָא ךָאנ .ןזיירק-רעטעברַא עסיוועג ןיא ןבעגרַאֿפ טשינ לָאמ ןייק

 ןביוהעגנָא םיא טָאה ןעמ .ןָאינוי רעד ןיא ןבײלברַאֿפ רעמ טנָאקעג טשינ ןעטיינ

 ,לַאעדיא ןשיטסילַאיצָאס םעד ןגעק סנכערברַאֿפ ענעדײשרַאֿפ ןיא ןקידלושַאב

 ,טקידלושַאב םיא טָאה ןעמ .ךַאז-רעטעברַא רעד ןגעק טַאררַאֿפ ןיא טשיניריש

 "רעד ךיז טָאה ןעמ ,ןעיידיא עשיטסיכרַאנַא סעדער יד ןיא ןירַא טלגומש רע זַא

 ,דשח ַא םיא ףיוא ןֿפרָאװעג ןוא ,טנַאקירבַאֿפ ַא רעדורב ַא טָאה רע זַא ,טנָאמ

 ירבַאֿפ יד ןגעק ןוא רעדורב ןייז ןגעק טירטסױרַא ןֿפרַאש ןצנַאג ןייז טימ זַא

 ,טסייוו רעװ ןוא -- ,רעטעברַא יד ןגעק ייז רַאֿפ רָאג רע טעברַא ,ללכב ןטנַאק

 | .ייייז ןוֿפ ןעגנודעג רע זיא רשֿפא

 ןיא ןריֿפ וצ ןענעטיינ טכַארבעג טָאה שטיוָאמיײכ ןעוו ,םורַא געט רָאּפ ַא ןיא

 לוטשדןדילַאװניא ןייז ףיוא ןציז טזָאלעג םיא ןעמ טָאה ,ןָאינוי רעד ןוֿפ סיֿפָא םעד

 שטיװָאמיײכ ןעוו .טקוקעגמוא טשינ םיא ףיוא ךיז טָאה רענייק ןֹוא ,רָאדירָאק ןיא

 ןעגנערב טנוװָא ןיא לָאז רע לָאה ַא רַאֿפ סָאװ ןיא ,ןגערֿפכָאנ ךיז ןעגנַאגעג זיא

 םיא טָאה ןעמ .טרעֿפטנעעג ךיילג טשינ םיא ןעמ טָאה ,רענדער םעד ןריֿפ וצ

 - ,טגָאזעג ףוס םוצ םיא טָאה ןעמ זיב ,ןרעדנַא םוצ ןטלעטשעגנָא ןייא ןוֿפ טקישעג

 ןסיוו וצ םיא טעװ ןעמ ןוא ,םײהַא קירוצ ןריֿפּפָא "עקילַאק,; םעד ןָאק רע זַא

 ,טדערעגסיוא טשינ טרָאװ ןייק רענייק טָאה ןיײלַא ןענעטיינ טימ ,.,, ןזָאל
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 -ןָאינוי יד ףיוא רָאנ ,ןטכַארט וצ סָאװ ,טסואוועג טשינ טָאה שטיװָאמיײכ
 יז סָאװ ,ייז ןסייוו םּתסה ןמ --- ,תוישק ןייק ןגערֿפ טשינ ךָאד רע טעװ רעריֿפ
 ,םייהַא טריֿפעגּפָא ןענעטיינ טָאה רע ןוא -- ,ןעוט

 עכלעוו ,דיַאס-טסיא רעד ףיוא גנוטייצ עשידיי ַא זיא םורַא געט רָאּפ ַא ןיא'
 טימ ןעמוקעגסױרַא ,ןָאינוי רעד ןוֿפ ליומ ןלעיציֿפָא םעד רַאֿפ ןטלָאגעג טָאה
 ױזַא ןעוועג זיא סָאװ ,לקיטרַא ןַא ,סײנ-רעטעברַא יד ןיא לקיטרַא םעניילק ַא
 עכעלטייד ןגָארטעג טָאה סָאװ ,ּפָאק; ַא טימ ,גנוטייצ רעד רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ
 :טנַאה רענעגייא סרָאטקַאדער םעד ןוֿפ ןרוּפש

 " ...קיגביַאש ט ַא טקַאה ןוא טלּפַאלּפ רע;
 ,רעֿפָאלב רעקידלַאװעג ַא טעבנגעגניירַא ךיז טָאה גנוגעװַאב-ןָאינוי רעד ןיא;

 ייברעד ןוא ,טָאג טימ ןדייר ןוא ןגיוא יד ןצָאלגרַאֿפ ןייא ןיא טלַאה רעכלעוו
 תוחומ יד טמסרַאֿפ ןוא ןעיידיא עשיטסיכרַאנַא עכעלרעֿפעג ךרוד רע טלגומש
 ןוֿפ ןוא טנעה ןוֿפ טשינ רע טסייוו ,סנטשרע .רעטעברַא יד ןוֿפ רעצרעה יד ןוא
 -רַא ןגעוו לטיה ַא רע טיירד ,ןָאינוי רעד ןגעוו ןדייר וצ טָאטשנא .ןגָאז וצ סיֿפ
 ןייא ןיא רע טלַאה ,טייז ןייא ןוֿפ ,ןטײקשירַאנ עכלעזַא ךָאנ ןוא לַארָאמ-רעטעב
 טגרָאבעגסיױא טָאה רע סָאװ ,סעזַארֿפ ערענָאיצולָאװער טימ סעסָאב יד ןקערשּפָא
 זַא ,ןטעלג ןייא ןיא ייז רע טלַאה ,טייז רעטייווצ רעד ןוֿפ ןוא ,ןטסיכרַאגַא יד ןוֿפ
 -עזנייא רעכעלשטנעמ טימ רעטעברַא ערעייז ןעלדנַאהַאב ןלעו סעסָאב יד ןעוו
 סָאד סָאװ ,ןעמוק טעװ חישמ ןוא ,ןטייקיטסיוצ עלַא ןדײמרַאֿפ יז ןענָאק ,שינע
 ןוא .ןָאינוי רעד ןָא ןײגַאב ןענָאק ךיז טעו ןעמ זַא ,רעטרעוו ערעדנַא טימ טסייה
 יד ךיז ןרעה ,עקילַאק רעטֿפָארטשעג ַא ,ךעבענ ,זיא רענדער רעד סָאװ ,רַאֿפרעד
 רעֿפָאלב רעד זַא ,הרבס ַא זיא סע .ךעלרעֿפעג זיא סָאד ןוא ,ןייא םיא וצ רעטעברַא
 -ורב ַא טָאה רע לייוו ,רעטעברַא יד ןעלמוטרַאֿפ וצ סעסָאב יד ןוֿפ טקישעג זיא
 טָאה ןָאינוי יד ,סרָאטַאטַאולּפסקע עטסגרע יד ןוֿפ רענייא ןיילַא זיא סָאװ ,רעד
 ,"טקיטייזַאב םיא טָאה ןוא סנטייצַאב םיא ףיוא טנעקרעד ךיז

 -רַא רעד ןיא לרוג סנעטיינ טלגיזרַאֿפ טָאה גנוטייצ רעד ןיא לקיטרַא סָאד
 ךיורבעג ןייק רעמ טשינ טמיטשַאב ןָאינוי יד טָאה םיוק םירָאװ ,גנוגעווַאב-רעטעב
 -עג טָאה סָאװ ,לַארָאמ רעד טיול ,םיא ןעמ טָאה ,"לּפירק, םעד ןוֿפ ןכַאמ וצ
 זַא ,טכַאמעג םש ַאזַא ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןוֿפ ןזיירק עסיוועג ןיא טשרעה
 ןצונ ןייק ןבָאה ןענָאק טשינ ךיוא לָאז גנוגעװַאב עקידנרירוקנָאק ערעדנַא ןייק
 טנָאקעג טשינ ןוא ןָאינוי רעד ןיא לעטש ןייז ןרױלרַאֿפ טָאה ןעטיינ .םיא ןוֿפ
 ,גנולמַאזרַאֿפ-רעטעברַא ןַא ףיוא םינּפ סָאד ןזייװַאב רעמ

 ףיוא ןֿפורעגּפָא ךיז טָאה עטכישעג רעצנַאג רעד ןיא ץלַא ןוֿפ רעכעלנייּפ
 טלָאװעג טשינ בײהנָא ןיא טָאה רעכלעוו ,שטיווָאמיײכ וליֿפַא סָאװ ,סָאד ןענעטיינ
 טרעכיזרַאֿפ ןוא ,ןבירשעג טָאה גנוטייצ יד סָאװ ,םעד ןוֿפ טרָאװ ןייק ןביולג
 -רַא ערעדנַא ןיא ןריֿפ םיא טעװ ןוא םיא וצ יורטוצ ןלוֿפ טָאה רע זַא ,ןענעטיינ
 טָאה ,טעברַא-סגנורעלקֿפױא ןייז ןוט רעטייוו ןענָאק טעוװ רע ואוו ,ןזיירק-רעטעב
 טמעשעג טשינ ךיז טָאה שטיווָאמײכ .םיא ןוֿפ טלקָאשענּפָא ךיוא ךיז ףוס םוצ
 | | : ןײרַא םינּפ ןיא םיא ןגָאז וצ

 ,ךיד ךָאד ןעק ךיא .סעסָאב יד רַאֿפ טסטעברַא וד זַא ,טשינ ביולג ךיא --
 רָאג וטסָאה ,םזילַאיצָאס ןגעוו ןדייר וצ טָאטשנא .טשינ סע זיא טַאלג סעּפע רָאנ
 | ,טשינ ךיז ןרָאּפ םזילַאיצָאס טימ טָאג .טָאג ןגעוו טדערעג

 ,טגערֿפעג ןעטיינ טָאה --- ? טשינ סָאװרַאֿפ ---
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 יד טימ ןטלַאה ןלָאז סָאװ ,םינבר רעדָא םיחלג ךס ַא ןעזעג ןיוש וטסָאה --
 ןגעק זיא טָאג זַא ,טנרעלעג ךימ ןבָאה םייבר עשיטסילַאיצַאס עניימ ? רעטעברַא
 טלַאה רע ,ןטסילַאטיּפַאק יד ןוֿפ טייז רעד ףיוא קידנעטש זיא רע ,רעטעברַא יד
 .עטקירדרעטנוא יד ןגעק רעקירדרעטנוא יד טימ קידנעטש

 םיננר ןוא םיחלג עלַא טשינ .שטיווָאמיײכ ,שלַאֿפ טנרעלעג ךייא ייז ןבָאה ---
 ךס ַא ןגעו טרעהעג בָאה ךיא ,טרעקרַאֿפ .סַאלק-רעטעברַא ןוֿפ םיאנוש ןענייז
 ךוסכס ןקיטציא םעד ןיא וליֿפַא ,סַאלק-רעטעברַא ןטימ ןטלַאה סָאװ ,ייז ןוֿפ
 ןוא םיחלג עקינייא ךיז ןעניֿפעג "ןָאשיײאיסָאסַא; רעד ןוא רעטעברַא יד ןשיווצ
 ןעלדנַאה סָאװ ,יד ןוא -- ,ןטנַאקירבַאֿפ יד ןגעק ךַאז רעזדנוא ןציטש סָאװ ,טינבר
 טָאה טָאג ואוו ,םוטעמוא םירָאװ .טָאג ןוֿפ ערעל רעד ןגעק ייז ןעלדנַאה ,שרעדנַא
 ןוא ןסוזעי ךרוד רעדָא ,םיאיבנ יד ךרוד ייס ,ןהשמ ךרוד ייס ,זדנוא וצ טדערעג
 ,רעקירדרעטנוא יד ןגעק עטקירדרעטנוא יד רַאֿפ טדערעג טָאג טָאה ,םיחילש ענייז
 ,ייז ןריטַאולּפסקע סָאװ ,יד ןגעק ןוא ,ןטעברַא סָאװ ,יד רַאֿפ קידנעטש זיא טָאג

 ,טרעֿפטנעעגּפָא שטיווָאמיײכ טָאה -- ,וד יו טנרעלעג ױזַא טשינ ןיב ךיא --
 ,טשינ סייוו ךיא .םיחוּכיװ ריד טימ ןריֿפ וצ ןעמענרעטנוא טשינ ךיז לעװ ןוא --
 יד ןוא םיחלג יד סָאװ ,רעבָא סייוו ךיא ,םיאיבנ יד וצ טדערעג טָאה טָאג סָאװ
 רעטסערג רעד ןיא טָאג .טָאג ןוֿפ ןעמָאנ ןיא זדנוא וצ טדערעג ןבָאה םינבר
 זדנוא טָאה טָאג --- .טכָאקעצ ךיז שטיווָאמייכ טָאה --- ,טייהשטנעמ רעד ןוֿפ אנוש
 רימ זַא ,זדנוא ןוֿפ ןרעדָאֿפ ןייא ןיא ןטלַאהעג .םעלק ןקידנעטש ןיא ןטלַאהעג
 גָאט ַא לָאמ טרעדנוה ,גָאט ַא לָאמ ןעצ ןעקנַאד ןוא ןביול ןוא ןרעּפכַא םיא ןלָאז

 רעגנוה טימ ,תוינערּפ ןוא תורצ טימ ןעוועג לוֿפ זיא סָאװ ,ןבעל םענרעזימ ַא רַאֿפ
 טונימ ןייק ףיוא .ןצכעוט ערעזדנוא עלַא ןיא טשימעגניײרַא ךיז טָאה רע .טיונ ןוא
 ,ךעלעקניוו יד ןיא ןרעטשינ ןייא ןיא ןטלַאהעג ,טזָאלעגּפָא טשינ זדנוא רע טָאה
 -- ,ףירט זיא סָאד ,רשּכ זיא סָאד --- ,טכָאק ןעמ סָאװ ,ּפעט יד ןיא ןקוקנײרַא
 סָאד ןוא ָאי וטסגעמ סָאד --- ,בייוו ןוא ןַאמ ןשיווצ םינינע יד ןיא ךיז טשימעגניירַא
 ,תוֿפגמ טקישעגנָא ,טרעזייבעצ ךיז רע טָאה ,סָאװ-עדַאיל ַא ןוא --- ,טשינ וטטרָאט
 םירוחב סָאװ ,דניז רעד רַאֿפ רעדניק עניילק ףיוא ןרָאצ ןייז ןסָאגעגסיױא ,תוינערּפ
 ןצײרנָא ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה טָאג רעשיאיוג רעד .טצנַאטעג ןבָאה ךעלדיימ ןוא
 ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ זיא ןטסירק יד ןוֿפ בוט-םוי רעדעי .ןדיי יד ףיוא םייוג יד
 ,רעשידיי רעד יא ,ןעמַאזוצ עדייב .ןדיי יד רַאֿפ טסגנַא ןוא קערש ןוֿפ גָאט ַא ןיא
 ,עקיבױלג ערעייז ףיוא דחּפ ַא ןֿפרָאװעגנָא ןבָאה ,טָאג רעכעלטסירק רעד יא
 "ימאלמ טימ ןקערש ןייא ןיא םירעיוּפ עמערָא יד ןוא ןדיי עמערָא יד ןטלַאהעג
 ןסקַאװעגסױא ןיב ךיא ןעוו ...ןעגנַאלש ןוא ןשידקע טימ ,םונהיג ןוא הלבח
 יד ןגעק ,רעטעברַא יד ןגעק ןעגנַאגַאב טרעװ סָאװ ,הלווע יד ןעזעגנייא ןואי
 םעד סיוא טגָאנ רענייא רעדעי יװ ,ןשטנעמ ןעמערָא םעד ןגעק ,םירעיוּפ עמערָא
 רעד סיוא טסערּפ ,רעביא טזָאל רַאצ רעד סָאװ ,סָאד --- .רענייב ענייז ןוֿפ ךרַאמ
 ןוא -- ,רעמערק ןשידיי ןעמערָא םעד ןוֿפ הוולמ רעד ןוא רעיױּפ םעד ןוֿפ ץירּפ
 טָאג ןיא ,לזמ םענדיב רעזדנוא ןגעק ןעוועטנוב ךיז טווװאודּפעג ןבָאה רימ ןעוו
 ןוֿפ טייז רעד ףיוא טלעטשעג דלַאב ךיז טָאה ןוא םיחילש ענייז ךרוד ןעמוקעג
 טימ ןעוועג דימת זיא רע יוװ ,םיטַאבעלַאב עכייר יד ןוא םיצירּפ יד ןוא רעסייק
 יד ,םיצירּפ יד --- םיחלג יד ,רַאצ םעד טנידעג ןבָאה ןּפָאּפ יד ,סרעגיוזסיוא יז
 ױזַא ןוא ,םייח רעטלַא רעד ןיא ןעוועג זיא ױזַא .םיטַאבעלַאב עכייר יד --- םינבר
 ןסעגרַאֿפ שטיװָאמייכ טָאה --- ,ןעקנַאד וצ טָאג ןוא ,עקירעמַא ןיא ,ָאד ךיוא זיא
 ךיז ןבָאה רימ סָאװ -- ,טרָאװ סָאד טייהניואוועג תמחמ טגָאזעגסױרַא ןוא ךיז
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 -רעטעברַא ןַא ,וטסמוק ,טָאג ןוֿפ ךָאי םעד ןוֿפ ,עקירעמַא ןיא ,ָאד טײרֿפַאב
 ערעזדנוא ףיוא עיגילער ןוֿפ ןטייק יד ןגײלוצֿפױרַא רעדיוו טסֿפלעה ןוא ,טניײרֿפ
 רָאלק זיא סָאד .ןעמַאזוצ טשינ ןעייג סערגָארּפ ןוא עיגילצר ,ןעטיינ ,ןיינ ...טנעז
 םעד טניײרֿפ ַא טסיב וד בוא .טגָאזעג סע טָאה סקראמ לרַאק .גָאט רעד יו
 ! רעטעבױַא םעד אנוש ַא וטסיב ,ןטשרעבייא

 ףיוא ןֿפרָאװעג טָאװ שטיווָאמייכ תעב ,טנַאװ רעד ייב ןענַאטשעג זיא ןעטיינ
 יו ןעוועג ךיילב זיא םינּפ ןייז .ּפָאק ןֿפױא רענייטש יו גנוקידלושַאב יד םיא
 יילּכ סָאװ ,טנורגּפָא רעצנַאג רעד םיא רַאֿפ טנֿפעעגֿפױא ךיז טָאה סע .דיירק
 טָאה רע .שטנעמ ןוא טָאג ןשיווצ ןבָארגעג ןבָאה סעיגילער עלַא ןוֿפ םיתדשמ
 ןשטיווָאמײכ ןיא ןעזעג טָאה רע ןוא .האנש סעשטיווָאמייכ טציא ןענַאטשרַאֿפ
 ןרעֿפטנערַאֿפ טלָאװעג טָאה רע .ןשטנעמ-רעטעברַא ןעמערָא םעד ןוֿפ לָאבמיס ַא
 -קעװַא טַאהעג ןיוש ךיז טָאה שטיווָאמײכ רעבָא ,ןשטנעמ ןעמערָא םעד רַאֿפ טָאג
 ,ןיילַא םיא טזָאלעג ןוא םיא ןוֿפ טיירדעג

 .רעבעגטיורב רעד ןרָאװעג לָאמַא רעדיוו זיא ףלָאװ-חשמ

 רע טָאה ,םָארק-וייּפש ןייז טקיסעלכַאנרַאֿפ טשינ טציא זיב טָאה ףלָאװ-השמ יו
 ךיוא ןסייהעג טלָאװ םָארק יד ןבעגֿפױא .ןבעגעגֿפױא ןצנַאג ןיא טשינ ךָאד יז
 טָאה רעדיוו ןוא ?ןייג טנָאקעג ייז ןטלָאװ ןיהואוו ןוא -- ,הריד יד ןבעגֿפױא
 לייו ,לבלעוועג סָאד ןצנַאג ןיא ןבעגוצֿפױא טַאהעג ארומ עקַאט ףלָאוװ-השמ
 ןייק טָאהעג טשינ טָאה רע .וצרעד ןעמוקנָא ןֿפרַאדַאב ךָאנ רע טעוװ רעמָאט

 ןעטיינ יוװ גנַאל ױזַא .ןבעל ַא ןכַאמ וצ ןטײקיאעֿפ סנעטיינ וצ יורטוצ ליֿפוצ
 ,טוג יאדװַא ןעוועג זיא ,ןָאינוי רעד ןוֿפ רעלָאד רַאּפ יד טכַארבעגמײהַא טָאװ

 םעד טימ ןבעגעגּפָא ךיז ץלַא טָאה ףלָאװ-השמ רעבָא .זיוה םוצ רעייטשוצ ַא
 ןעוועג טשינ ןענייז סעצילָאּפ יד ףיוא ךעלקעּפ יד ןוא ךעלטסעק יד יוװ .לבלעוועג
 ןטלַאהעגֿפױא ךָאד רע טָאה ,סבעווניּפש טימ טבעװרַאֿפ ,ןגעלרַאֿפ ,טבױטשרַאֿפ
 ברעניואוונייא עטסרעמ יד .םינוק עטלַא רַאֿפ לבלעוועג סָאד גָאט ןיא העש רָאּפ ַא
 -רעביא .ןגיוצעגסױרַא טַאהעג ךיז ןבָאה סָאג רעטטקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ןוֿפ
 ינָאט :ןבילבעג ןענייז סע .םינכש עטלַא רַאּפ ַא רָאנ ןענייז קָאלב ןיא ןבילבעג
 סָאד ,ינַאטנַא ,לדרעֿפ ןטלַא ןטימ רעליד"-קנָאשזד רעד גילעז ןֹוא רעילומ רעד

 םעד ןוֿפ ןבירעגּפָא ,ןקור ןֿפױא רָאה יד טַאהעג ןרױלרַאֿפ טציא טָאה דרעֿפ
 טשינ ךיז טָאה רע ןוא ,רָאה יד ןוֿפ ןעגנַאגעגסיוא םיא זיא קע רעד ןוא ,טומָאכ
 םענעבירעגּפָא-טעקַאנ ןייז ןסעגעג ןבָאה סָאװ ,ןגילֿפ יד ןוֿפ ןױעװּפָא טנָאקעג

 רע טָאה ןגרָאמירֿפ ןדעי :ךָאד רע טָאה עקינייז סָאד ןטלַאהעגנָא רָאנ ,ןקור
 -נייא יד ןסיוו טזָאלעג ןגָאװ סגילעז ןיא ךעלקעלג יד טימ ןרעּפמילק ןכרוד
 עטלַא סָאד ךָאנ טריֿפ רע זַא ,סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןא-טכַא רעד ןוֿפ רעניואוו
 | ,גרַאװנזיײיא

 זיא ינָאלַאמ לקנָא ןוא ,ןולַאס ןייז ילעק לסעג קע ןיא טַאהעג ךָאנ טָאה סע
 -רַאֿפ ,ןוא .סַאג רעטטסקיצרעֿפ-ןא-טכַא רעד ףיוא טסַאג רעטֿפָא ןַא ןעוועג ךָאנ
 ,ריא ייב ןגױצעגֿפױא ךיז ןבָאה םימותי סירעה סָאװ ,ץנַארק סעסימ ,ךיז טייטש
 .יעוװדָארב ןוֿפ רעלטסניק יד רַאֿפ ןרעמיצ עטרילבעמ עריא ןטלַאהעג ךָאנ טָאה

 רעד ןבילבעג ײרטעג ןענייז ןטייצ טקָאטשנירג ירעה ןוֿפ םינכש עלַא יד
 ןוֿפ ןבילקעגסױרַא טָאהעג ךיז ןבָאה סָאװ ,םינכש רָאּפ ַא ךיוא ױזַא ,ירעסָארג
 -ײֿפ ןוא ערעסעב טַאהעג ןבָאה ייז שטָאכ ,דעמַאלעמ םייח יוװ ,טֿפַאשתונכש רעד
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 וצ ןעמוקעג ייז ןענייז ,סקָאלב ענעגייא ערעייז ןיא רעבלעוועג ערעיינ ןוא ערענ
 ןיא טַאהעג טָאה רע סָאװ ,סירעסָארג לסיב עטצעל סָאד ןֿפױק וצ ןֿפלָאװ-השמ
 ,םָארק ןייז

 טימ ןיילַא ךיז ףיוא ןויוועגנָא ןרָאװעג רעדיוו זיא ףלָאװ-השמ זַא ,טציא
 ,לבלעוועג ןייז ןעיײנַאב וצ עיגרענע רעשירֿפ טימ ןעמונעג ךִיז רע טָאה ,הנויח
 ךָאנ טָאה טכַאנ יד ןעוו ,ירֿפ ץנַאג ףָאלש ןוֿפ ןסירעגֿפױא רעדיוו ךיז טָאה רע
 שירֿפ ןּפַאכ וצ םָארק רעד ןיא ןֿפָאלעגרעטנורַא זיא ןוא ,טָאטש יד טקעדעגוצ
 ןעמענוצניײרַא ,ןעגנוטייצ ךעלטניב יד ןעגנערבוצנייֹרַא ,יירעקעב רעד ןוֿפ סקעבעג
 -עגסיוא טָאה רע .זעק ,רעטוּפ ,ךלימ רעשעלֿפ יד ,סקיכלימ עטלעטשעגוצ סָאד

 םירָאװ ,לבלעוועג ןייז רַאֿפ הרוחס ןוֿפ רעלעטשוצ יד ייב טידערק םעיינ טלעוּפ
 ,תובוח ןלָאצ ןייז ןיא ךעלטקניפ ןעוועג קידנעטש זיא ףלָאװ-השמ

 ,טגװָא ןיא טעּפש זיב ןָא ןגרָאמירֿפ ןוֿפ לבלעוועג ןיא ןענַאטשעג זיא רע
 לבלעוועג ןיא ןֿפלעהסױרַא םיא לָאז סָאװ ,ןהרובד רעמ טשינ טָאה רע זַא ,טציא
 טָאה ףלָאװ-השמ זַא ,טציא ;סטכעקעג לֿפעל ַא ןטענ ןוא םיא רַאֿפ ןכָאקּפָא ןוא
 יא ,גנונעדרָא ןיא םָארק יד ןטלַאה יא ,רעגרָאזרַאֿפ-הסנרּפ רעד יא ןייז טזומעג
 -עג לֿפעל ַא ןכָאקּפָא ,ןכַאז-בוטש טימ ךיז ןבעגּפָא ךָאנ ןוא ,םינוק יד ןענידַאב
 טסייה סע סָאװ .ןעזועגנייא טשרע רע טָאה ,ןענעטיינ ףיוא ןבעג גנוטכַא ,סטכעק
 | ,בוטש ןיא ענעדיי ַא ןבָאה וצ

 רַאֿפ טייצ רעמ ןבעגוצּפָא טייקכעלגעמ ןייק טשינ טָאה רע סָאװ ,סָאד ,אלימ
 טזומעג ףלָאװ-השמ טָאה לּכ -םדוק םירָאװ .ןייז לחומ טָאג סָאד םיא טעװ ,טָאג
 ןייק ןעניגרַאֿפ טנָאקעג טשינ רעמ ןיוש ךיז טָאה רע .ןענעװַאד ןייז ןוֿפ ןדיינש
 ןגרָאמירֿפ ןיא ןּפָאכוצנײרַא שמוח השרּפ ןייק ,תוינשמ קרּפ ןייק ,םיליהּת לטיּפַאק
 ןשּפיה ַא ןכַאמ טזומעג וליֿפַא טָאה רע .טנוװָא ןיא טעּפש רעדָא ןענעװַאד ןּרַאֿפ
 ,ךיז ףיוא ןיליֿפּת ןוא תילט םעד ןֿפרָאװעגֿפױרַא .אֿפוג ןענעװַאד םעד ןיא טינש
 . .טָאג ,אלימ .,סיוא ןיוש ןוא --- ,הרשע-הנומש יד ןעגנולשרַאֿפ ,"עמש; טּפַאכעגּפָא
 טסייוו וד;, .טשינ טייצ ןייק ,ךעבענ ,טָאה רע זַא ,טעז ןוא טײטשרַאֿפ ןוא טסייוו
 סָאװ ,סָאד ױרעבָא ,ףלָאװ-השמ ךיז טכַארט ,"ןיימ ךיא סָאװ ,םלוע לש ונובר ,ןיוש
 ,ןוטעג ייוו םיא טָאה סָאד -- ,ןענעטיינ טימ ךיז ןבעגּפָא טנָאקעג טשינ טָאה רע

 ןילַא םיא ןזָאלרעביא ןוא ןענעטיינ ןקיסעלכַאנרַאֿפ טזומעג לָאמ לייט טָאה רע
 ױזַא ןעוועג זיא ףלָאװ-השמ ןעוו ,געט טכַאמעג ךיז ןבָאה סע .געט עבלַאה עצנַאג
 ןיא ןסעגרַאֿפ טַאהעג טושּפ טָאה רע זַא ,םָארק רעד טימ טגָאירַאֿפ ןוא ןעמונרַאֿפ
 רעטָאֿפ רעד זיב ,טרַאו ןוא טעב ןיא ןביוא טגיל סָאװ ,ןוז ןטלּפירקרַאֿפ ןייז
 ןענעמרָאקוצנָא ןוא ןוטוצנָא םיא ןעמוקֿפױרַא ןוא םיא ןָא ןענָאמרעד ךיז טעוו
 ,ןוז םעד ןיא ןסעגרַאֿפ טָאה רע זַא ,טנָאמרעד גנילצולּפ ךיז טָאה ףלָאװ-השמ ןעוו
 רע .ןסיוועג ןייז ןוֿפ גנַאלש רעד ןוֿפ ןסיבעג יװ ןבעגעג ךָאטש ַא םיא סע טָאה
 וצ ןעמעו ףיוא טַאהעג טשינ טָאה רע ,ןֿפלעה טנָאקעג טשינ רעבָא ךיז טָאה
 ,העש עליטש ַא ןעמוק טעװ סע זיב ,ןטרַאװסיױא טזומעג ןוא לבלעוועג סָאד ןזָאל
 ,ןוז םוצ ןײגֿפױרַא ןוא לבלעוועג סָאד ןסילשרַאֿפ ןענָאק לָאז רע זַא

 רעד .רעגעלעג ןייז ףיוא קידלודעג ןגעלעג ןעטיינ זיא ןגרָאמירֿפ ןצנַאג םעד
 טרענעגנָא ןוא ןלָאװקעגנָא ,טעברַאעג טָאה ןוא שירֿפ ןעוועג זיא רענייז קנַאדעג
 רענעלּפ טעברַאעגסיוא טָאה ,טײקשירעֿפעש רעכעלשטנעמ ןוֿפ ןלַאװק עלַא ןוֿפ
 יד ןוֿפ ןגָאטיײװ יד טימ טקנערקעג טָאה רע .טלעוו רעד ןוֿפ גנוטער רעד רַאֿפ
 רעד ןוֿפ חוּכ ןטימ טבעלעג ,ןעגנוכיירגרעד ערעייז טימ ךיז טײרֿפעג ,ןשטנעמ
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 גנונעֿפָאה רעסיז טימ טמולחעג ןוא ,ןשטנעמ ןיא טַאהעג טָאה רע סָאװ ,הנומא
 ,דניק ַא יװ ןֿפלָאהַאבמוא שיזיֿפ ןגעלעג רע זיא ןײלַא ןוא --- ,טֿפנוקוצ רעייז ןגעוו
 רָאּפ ַא ןייגּפָא ,ןבײהֿפױא ךיז טנָאקעג תוחוּכ עשיזיֿפ ענעגייא יד טימ טָאה רע
 ,רעטעלב יד ןשימרעביא ,טנעה ענייז ןוֿפ רענייא טימ ךוב ַא ןענעֿפעֿפױא ,טירט
 ,טנַאה רעצנַאג רעד טימ ךוב ןיא ןלעטש רעדעֿפײלב ַא טימ ןכיירטשרעטנוא
 רע ,ןוטנָא ךיז ןיילַא טנָאקעג טשינ רעבָא טָאה רע .רעגניֿפ יד ןצונַאב וצ טשינ
 ןטלָאװ ןשטנעמ ןעוו .רעגניֿפ יד ןיא טײקשיטסַאלע ןייק טגָאמרַאֿפ טשינ טָאה
 סע טייקשירעטסיימ ליֿפיװ --- ,ךיז רַאֿפ טכַארטעג רע טָאה --- ,טסואוועג רָאנ
 יז ןטלָאװ יו ,לּפענק ַא ןעלּפענקרַאֿפ וצ ףיוא רעגניֿפ יד ןוֿפ ךיז טרעדָאֿפ
 | !הכרב רעד רַאֿפ טָאג ןעוועג רַאבקנַאד

 סיוא יװ טֿפַאשביל סיוא ,טֿפַאשקנעב סיוא רעמ טָאג ךָאנ טשרודעג טָאה רע
 ,טָאג ןיא הנומא ןייז ךרוד ןעמוקעג טשינ זיא טָאג וצ עביל ןייז ,םיא ןיא ןביולג
 ןיא ,טָאג וצ עביל ןייז ךרוד ןעמוקעג זיא טָאג ןיא הנומא ןייז : טרעקרַאֿפ רָאנ
 .רעטנורַא שינעֿפרעדַאב יד טליֿפעג רע טָאה טײקנזָאלרַאֿפ ןוֿפ ןטונימ עכלעזַא
 ךיז ןטֿפעהַאב וצ טשרודעג טָאה ,דסח ןכעלטעג ןוֿפ לגילֿפ יד רעטנוא ןעמוקוצ
 ,חוּכ ןקיטכיזנָא-טשינ ,ןטקַארטסבַא ןַא ןיא טשינ ךיז ןטֿפעהַאב ,שי ןכעלטעג ַא ןיא
 א רָאנ טָאה ןוא רוטַאנ ןייז ךרוד םיא ןוֿפ טלײטענּפָא זיא שטנעמ רעד סָאװ
 ,טכַאמ ערעכעה ַא ןיא ,תיטרּפ-החגשה  ַא ןיא רָאנ ,םיא ןגעוו הנגׂשה עסַאלב
 ןימ ןכעלשטנעמ ןייז ךרוד טשינ -- םיא וצ תוכייש עטקעריד ַא טָאה עכלעוו
 ןכעלנעזרעּפ ַא ךרוד רָאנ ,ץוביק ןטלייועגסיוא ןַא וצ טייקירעהעגוצ רעדָא
 ןצנַאג ןטימ גנורירַאב ןיא ןעמוק וצ טקַאטנָאק ןכעלטעג םעד ךרוד ,טקַאטנָאק
 ,םיא ןוֿפ ץוחמ ,ןסיורד ןיא ןייטש ךָאד ןוא --- ףַאשַאב םעד ןיא ןייז וצ ,ףַאשַאב
 ןּפָארט ַא יװ ןרױלרַאֿפ טשינ טרעוו סָאװ ,דיחי רעטצענערגעגּפָא ןַא ןרעװו וצ
 דיחי רעטצענערגעגּפָא רעד .םי רעצנַאג רעד זיא סָאװ ,ןּפָארט ַא זיא רָאנ ,םי ןיא
 תישארב ימי תשש ןוֿפ ףתוש ַא ןרעוו ,ףַאשַאב םעד ןעמענַאב ןוא ןעמענמורַא ןָאק
 ןירעֿפַאשַאב רעד ןוֿפ ,טייקכעלטעג רעד ןוֿפ ןּפָארט ַא זיא רע סָאװ ,םעד ךרוד

 ,ךיז ןיא ץלַא ללוּכ זיא סָאװ ,ףַאשַאב םענוֿפ !

 טנַאקַאב טשינ זיא ,הנומא רענעגייא ןייז ןוֿפ טסואוועג קינייוװ-וצ טָאה רע
 -טעג רעד טימ ךיז ןטֿפעהַאב ןוֿפ ןעלטימ עשיטסימ יד ןוא ןגעוו יד טימ ןעוועג
 -בַא יד .חוּכ ןכעלטעג ַאזַא ןוֿפ הגשה ַא ןבָאה ןענָאק רָאג לָאז רע זַא ,טייקכעל
 ןֿפרָאװרַאֿפ טַאהעג גנַאל ןוֿפ ןיוש רע טָאה טייקכעלטעג ןגעוו הגׂשה עטקַארטס
 םוש ןייק םיא רַאֿפ סע טָאה ,טריטסיזקע סע וליֿפַא ןעוו סָאװ ,סניױזַא סעּפע יו
 ,טשינ טיײדַאב ןקידתושממ

 -מוא ךרוד רָאנ ,ןעלטימ עטקעריד ךרוד טשינ טָאג ןייז ןענוֿפעג טָאה ןעטיינ
 ךרוד רָאנ ,ןביולג ןוא ןייז גישמ ךרוד טשינ ,ןלַאנַאק-רעטנוא ךרוד ,עטקעריד
 -טשינ םעד .שטנעמ ןרַאֿפ הדובע יד זיא טָאג רַאֿפ הדובע יד .הדובע ןוא עביל
 ןייז ןוֿפ חוּכ ןטצענערגעגּפָא םעד ןוא טקעלעטניא ןלַאסרעוװינוא ןטצענערגַאב
 ,טלעוו רעד וצ ,ףַאשַאב םוצ עביל רעד ןיא ,עביל רעד ןיא ןעזעג רע טָאה טָאג
 יד קיביײא טניּפש סָאװ ,שי ןכעלגעווַאב םוצ ,שי ןקיביא םוצ ןוא שטנעמ םוצ
 ןעמוק סָאד ,ףַאשַאב םעד ןוֿפ תילכּת רעסיורג רעד טשרעה סע ואוו ,טֿפנוקוצ
 -רַאה רעקידתומילש ןייא וצ רעֿפעשַאב ןטימ ףַאשַאב ןוֿפ טֿפעהַאב רעד ,ליצ םוצ
 סָאװ ,הדובע ןַא ,ןשטנעמ ןרַאֿפ הדובע יד זיא תילכּת םעד וצ געוװ רעד .עינָאמ
 םעד ןיא ,שטנואוו םעד ןיא ,תילכּת םעד ןיא ןביולג םעד ןוֿפ סױרַא טמָארטש
 ןייז ןעזעג רע טָאה םעד ןיא .תילכּת םוצ געוו םעד ןרעטנעענרעד וצ רעגַאב
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 טגָאזעג טשינ יז טָאה רע סָאװ ,הליֿפּת ַא ןרָאװעג ףייר זיא ץרַאה ןייז ןיא .ןבעל
 .ןעקנַאדעג ךרוד רָאנ ,רעטרעװ ךרוד

 ןקיטסייג ןוא ןשיזיֿפ ןוֿפ ּפמוז םעד ןוֿפ ןבױהעגֿפױא ךימ טסָאה וד סָאװ ,וד;,
 "רעד וצ ןעלטימ יד ןוֿפ טבױרַאב ,לּפירק רענעֿפלָאהַאבמוא ןַא ,ךיא ואוו ,טיוט
 -ןלַאֿפעצ ןיא טלױֿפעג בָאה ,ןשינעֿפרעדַאב ענעגייא עניימ ןוֿפ סעיצקנוֿפ יד ןליֿפ
 ,רימ ןיא טכיל ןייד ןוֿפ קנוֿפ ַא ןדנוצעגנָא טסָאה סָאװ ,וד ; גנוטכינרַאֿפ ןוא טייק

 טּפונקעגנָא ךימ טלַאה -- ,טקוטעג ךיז בָאה ךיא ואוו ,שינרעטצניֿפ םי םעד ןיא
 ךיא ידּכ ,טכַאנ רעֿפיט ןיימ ןיא ןרעוו ןלַאֿפרַאֿפ קירוצ טשינ ךימ זָאל ,ריד ןָא
 תוחוּכ עטצענערגַאב עניימ טימ ,טײהרעטלּפירקרַאֿפ וליֿפַא ןליוו ןייד ןוט ןענָאק לָאז

 ,תילכּת ןקיביײא םוצ ןבערטש ,ףַאשַאב ןייד וצ ןעניד ךרוד ריד וצ ןעניד ןענָאק
 ייטש ךיא זַא ,ןליֿפ וצ תוחוּכ רימ ביג .םולש ןייד ןוא עביל ןייד טשרעֶה סע ואוו
 , ."טייקסטוג ןוא עביל ןוֿפ הלשממ יד זיא סָאװ ,הלשממ ןייד רעטנוא

 ףיוא ךיז ןענעֿפע סע .ןעקנַאדעג ענעגייא ערעייז ךרוד טלדייאעג ןרעוו ןשטנעמ

 -טשינ טימ ןעקנורטעגנָא ייז טלָאװ דסח ןוֿפ טסורב ַא יװ ןלַאװק עיינ ייז ןיא
 -ערג .,לגילֿפ עטכייל ףיוא ןבעווש ייז .סעיציאוטניא ןוא ןטקניטסניא עטנַאקַאב
 ,תומולח עשיגַאמ יד ןוא טנייה ןיא ןלַאער םעד ןשיוװצ טשיװעגּפָא ןרעוו ןצענ

 ןרעוו ןטיונ ןיא ענעֿפלָאהַאבמוא ןשטנעמ .טייהדניק עקיבא יד טשרעה סע ואוו
 ,קירוצ רעדניק יו

  ןײלַא ןענָאק וצ טשינ ,רעגעלעג ןייז ףיוא ןֿפלָאהַאבמוא ןגעלעג זיא רע יו

 עטשרע ענייז .דניק ַא יו ןעמוקעגרָאֿפ ךיז ןעטיינ זיא ,ןבעל ןיא ךיז ןֿפלעהסױרַא
 טקנעדעג טוג רעבָא טָאה רע .טקנעדעג טשינ רע טָאה ןשינעבעלרעביא עשרעדניק

 ןגעלעג זיא רע יו טקנעדעג טָאה רע .ןשינעבעלרעביא עשרעדניק עטייווצ ענייז
 טשינ טָאה רע יוװ ,טייהקנַארק ןייז ןוֿפ טייצ רעטשרע רעיז ןיא טלּפירקרַאֿפ ױזַא
 ,ןקור ןֿפיױא ןגעלעג רָאנ ,רערעדנַא רעד ףיוא טייז ןייא ןוֿפ ךיז ןגעװַאב טנַאקעג
 ןגױזסױרַא טלָאװעג טרָאד ןוֿפ טלָאװ רע יװ ,ןקלַאב ןיא ןבָארגעגניײא ןגיוא ידי

 עטלַאק עטכייל יו טקנעדעג טָאה רע .ףָארטש ןייז ןוֿפ הביס יד ןגיוא יד טימ
 רע ןוא בייל טלּפירקרַאֿפ ןייז טעלגעג ןבָאה טנעה עשלדיימ עניילק ןוֿפ רעגניֿפ
 ךרוד ןײרַא ךיז טסיג טנעה יד ןוֿפ ןעלטרעצ ןטימ יו ליֿפעג סָאד טַאהעג טָאה
 סָאװ ,הרובג ַא טיוה ןייז ןוֿפ סערָאּפ יז ןיא רעגניֿפ עטלַאק יד ןוֿפ טיוה ועד
 -- !רעדנואוו רעביא רעדנואוו --- ןוא .טולב ןייז ןיא עיצַאסנעס ַא ףיוא טקעװ
 -יסנעס טרעוו ,זילַארַאּפ ןוֿפ טרענײטשרַאֿפ זיא סע זַא ,טניימ רע סָאװ ,בייל ןייז
 טכַאמרַאֿפ רע זַא ,ביל שירעדניק ױזַא ןוא --- שירֿפ ןוא ךַאװ טרעוו ,ךיז טקעוו ,וויט

 ןעמולח ליװ רע ןוא ,רָאװ טשינ ,םולח ַא ןיא סע זַא ,טניימ רע .ןגיוא יד
 .ןעמולח ,ןעמולח

 וליֿפַא טליֿפ רע ןוא ...ןעמולח ליוװ ןוא ןגיוא יד רע טכַאמרַאֿפ טציא ךיוא
 ןיא ןקעוװ סָאװ ,רעגניֿפ עוויטיסנעס ןוֿפ גנורירַאב עטלַאק ענעי טיוה ןייז ףיוא
 -נקור ןייז ךרודַא טייג רעטיצ ַא .דײרֿפ רעשרעדניק ןוֿפ ןליֿפעג יד ףיוא םיא
 ץלַא טלַאה רע .טרירַאב ןעוועג םיא טלָאװ םָארטש רעשירטקעלע ןַא יװ ןייּב
 ,םולח ןייז ןוֿפ ןעמוקסיורַא טשינ ליוװ .ןגיוא יד טכַאמרַאֿפ

 רעביא רעגניֿפ עשלדיימ עטלַאק ןוֿפ גנורירַאב רעד ןוֿפ עיצָאמע יד רעבָא
 . ףיוא טְנֿפע ןוא ךיז טקערשרעד רע זַא ,קידתמא ױזַא זיא ,ךַאװ :ױזַא זיא בייל ןייז
 טקוק רע .רָאװ ןייק טשינ ,םולח ַא זיא סע זַא ,ךיז ןגייצוצרעביא ידּכ ,ןגיוא יד
 ,ןילַא רע רָאנ ,ָאטשינ רענייק זיא סע .םולח ַא זיא סע ,ןיינ .רעמיצ ןיא םורַא ךיז .-

 .טייקליטש ַא טשרעה בוטש רענעֿפרָאװעגנָא רעד ןיא ,םעטָא רעקידעבעל ןייא
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 -רַאֿפ-טכייל םעד ןוֿפ ןטָאש רעכייוו ַא ןעמיוושוצניירַא טמוק רעטצנעֿפ יד ךרוד
 רע זַא ,ךייוו ױזַא ,טכייל ױזַא זיא ןטָאש רעד .גנילירֿפ ןעירֿפ ןיא גָאט ןטלּפענ
 ןוא בוטש רעד ןוֿפ טנעוו יד טכיל ןקידלרעּפ ןקיֿפמַאד ,ןטָאמ ַא טימ טֿפרַאװַאב
 טבעוו ןוא ,טגײלעגנָא ןענייז סָאװ ,רעדיילק ןוא ןכַאז ןוֿפ ןרוטנָאק יד ּפָא טשיו
 םערַאװ ןוא טכייל ןענעטיינ טרעוו סע .עסַאמ רעקידנטכייל ןייא ןיא ףיונוצ ייז
 רעשרעדניק ַא טימ ךיז טײנַאב רע ,גנילירֿפ ןעירֿפ ןיא גָאט ןקידנעגניז םעד ןוֿפ
 -טֿפול ערעייז ףיוא ןעגנערב גנילירֿפ ןיא געט עטשרע יד סָאװ ,טײקידרעֿפָאה
 | ,ןעלמיה יד ןוֿפ ךיז טימ לגילֿפ

 יד ףיוא טירט טרעה רע זַא ,טליֿפרעד רע .ןגיוא יד וצ רעדיװ טסילש רע
 טציא .טנֿפעעג ךיז טָאה ריט יד יו טרעהעג ךעלרעּפנײשַאב טָאה רע .ּפערט
 ןגָאי לגילֿפ סָאװ ,לטניוו ַא יו סױארָאֿפ טֿפױל .ןָא טמוק לטניוו ַא יו רע טרעה
 טשינ ליוו רע .ןעייוו םינּפ ןייז רעביא לטניוו סָאד טליֿפ רע .ךיז ןוֿפ סױרַא
 -רַאֿפ טימ טגיל רע ןוא ,םולח ןייז ןרעטשעצ טשינ ליוװ ,ןגיוא יד ןענעֿפעֿפױא
 ןרעטנעענרעד טירט יוװ ךעלרעּפנײשַאב ץנַאג טציא ןיוש טרעה רע .ןגיוא עטכַאמ
 ,סיֿפ ךרוד טשינ ןרָאװעג ןטָארטעג ןטלָאװ ייז יו ,טירט עטכייל .טעב ןייז וצ ךיז
 ןייז ייב טייטש רעצעמיא .םיא וצ טרעטנעענרעד ךיז ןבָאה ,לגילֿפ ךרוד רָאנ
 סָאד םיא ןוֿפ טלעטשרַאֿפ סָאװ ,בייל םעד ןוֿפ שינעטכידעג סָאד טליֿפ רע ,טעב
 וצ ארומ טָאה רע :ןגיוא .יד ןענעֿפעֿפױא טשינ רע ליװ ךָאד .גָאט ןוֿפ טכיל
 ;:םיטש ַא רָאלק ץנַאג רע טרעה גנילצולּפ .םולח ןייז ןרעטשעצ

 ! רערעייט טענ --
 םעטָא ןקידעכיױה-םערַאװ ַא ןוא ןגיוא עטרערטַאב עטכיײֿפ טליֿפרעד רע ןוא

 ,טסורב ןייז ףיוא ןּפיל ענעֿפָא ןוֿפ
 סע יװ ןגיוא ענעסָאלשרַאֿפ טימ רע טגערֿפ -- ?ירעמ ,וד טסיב סָאד --

 ,םולח ַא ןעוועג ץלַא טלָאװ

 .טוומעג בָאה ךיא ,ןעז טזומעג ךיד בָאה ךיא .טענ ,ָאי --
 ןגיובעגנייא ןיטש ןירעמ טעזרעד ןוא ןגיױא יד רע טנֿפע טציא טשרע

 ,םיא רעביא
 ןעוועג טבעװרַאֿפ ץלַא ךָאנ טלָאװ רע יו רע טגערֿפ -- ? ָאד וטסוט סָאװ ---

 ,טולח ןיא
 .ינעווע רעטייוצ רעד ףיוא ,דניק ןיימ טימ טייוו טשינ ָאד ןיואוו ךיא --

 .ןעז ךיד ןעמוקֿפױרַא טזומעג בָאה ,ןֿפלעה טנָאקעג טשינ ךיז בָאה ךיא
 טלָאװ רע יו ,טשימעצ יוװ בלַאה ,ןעטיינ טגָאז --- ,טסואוועג סע בָאה ךיא --

 ,םולח ןייז ןוֿפ ןעמוקוצסיורַא חוּכ ַא ןוטעגנָא ךיז
 וטסָאה סָאװ --- .טרעדנואוורַאֿפ יז טגערֿפ --- ? טסואוועג סע טסָאה וד --

 | | ? טסואוועג
 ךָאנ טלָאװ רע ךיילג ,ןרעֿפטנע טלָאװעג רע טָאה -- ,"ןעמוק טסעוװ וד זַא;

 ןשרעהָאב וצ ןעוועג ךַאװ גונעג ןיוש זיא רע רָאנ ,םולח ןייז ןיא טבעװרַאֿפ ןעוועג
 ןגניווריוא טזָאלרַאֿפ טסָאה וד זַא -- :טרעֿפטנעעג טָאה רע ןוא ,ןליֿפעג ענייז
 ,דניק ןטימ ןײלַא ןעניואוו קעװַא טסיב ןוא

 ינעווע רעטייוצ רעד ףיוא רעמיצ טרילבעמ ַא ןעמונעג בָאה ךיא ,ָאי --
 .טעברַא ןעניֿפעג לעװ ךיא זיב .םעװקַאב רעייז טשינ זיא סע .עילימַאֿפ ַא ייב

 ?גניווריוא ןוא ?וטסניימ סָאװ ? טעברַא ---
 טֿפרַאדַאב טשינ הליחתכל בָאה ךיא ,.קידלוש טשינרָאג רימ זיא גניווריוא ---

 םיא בָאה ךיא ,רערעדנַא ןַא וצ טרעהעג טָאה גניווריוא .ןבָאה הנותח םיא טימ
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 ץעגרע ןעוועג זיא ץַאלּפ ןיימ ,דלוש ןיימ ץלַא זיא סע .ריא ןוֿפ ןעמונעגקעווַא

 ,שרעדנַא
 ?טַאהעג ביל םיא ךָאד טסָאה וד ? וטסדער סָאװ ---
 ךיא בָאה רשֿפא ןוא .טשינ רשֿפא ,ָאי רשֿפא .טשינ ןיילַא סייוו ךיא --

 ,לָאֿפ ןדעי ןיא ? גניווריוא זיא סע זַא ,טניימעג ןוא טַאהעג ביל סרעדנַא ןצעמיא
 ,דלוש ןיימ ץלַא זיא סע

 סייוו זיא ,דרָאב רערעטיש ןייז ןוֿפ םַאר רעלעקנוט רעד ןיא ,םינּפ סנעטיינ
 -רעד ךיז טלָאװ יז ךיילג ,הקסֿפה ַא טכַאמעג טָאה ירעמ ךיוא .דיירק יוװ ןרָאװעג
 :ןענוֿפעגקירוצ דלַאב ךיז טָאה יז רָאנ ,דייר עריא רַאֿפ ןקָארש

 םיא ןוֿפ בָאה ךיא --- .טגָאזעג יז טָאה -- ,ביל ןגניווריוא ךיא בָאה סיוועג ---
 ?קיטכיר טשינ ,ןוז ַא

 םענייק טסיב וד ןוא ןעמונעגוצ טשינרָאג םענייק ןוֿפ וטסָאה ,ױזַא ביוא --
 ךייש סָאװ ןוא -- .קיאור ןצנַאג ןיא ןיוש ןעטיינ טגָאז --- ,קידלוש טשינרָאג
 -טנַארַאֿפ רעמ רַאֿפרעד ךיא ןיב ,רערעדנַא ןַא ןוֿפ ןגניווריוא ןעמענקעווַא ןייד
 .וד יו ךעלטרָאװ

 טרָאֿפ םיא ךיא בָאה ךָאד -- .לכיימש ַא טימ ירעמ טגָאז --- ,סע סייוו ךיא ---
 ריא ןעוו !ןדנעטשמוא ערעסָאװ ייב ךָאנ ןוא --- ,רערעדנַא ןַא ןוֿפ ןעמונעגקעוװַא
 ןענַאד ןוֿפ .טמעשרַאֿפ יז בָאה ךיא ...טעב-ןטיױט ןֿפױא ןגעלעג זיא רעטָאֿפ
 יד ,ּפַאש רעד ,טלעג ךָאנ שינעגָאי סָאד -- ,עטכעלש סָאדלַא ןָא ךיז טבייה
 רעטָאֿפ ןייד ןוא וד יו טכעלש ױזַא טשינ זיא גניווריוא ,ןיינ ..."ךעלדנָאב;
 טלָאװעג בָאה ךיא .טגָאיעג וצרעד םיא בָאה ךיא ,קידלוש ךיא ןיב סָאד .ןעניימ
 ןוא-:טכַא רעד ןיא ןסעגרַאֿפ ,טײקמערָא ןיימ ןיא ןסעגרַאֿפ ,ןיב ךיא רעוו ,ןסעגרַאֿפ
 ,הביבס רעד ןוֿפ ןֿפױלטנַא רעלענש סָאװ טלָאװעג בָאה ךיא .סַאג רעטסקיצרעֿפ
 ,טלעוו רעדנַא ןַא ןיא ךיז ןוֿפ ןֿפױלטנַא ,ןסקַאװעגסיױא ןיב ךיא רעכלעוו ןיא
 ,עמַאמ-עטַאט עמערָא עניימ ןסעגרַאֿפ .., טייקכייר ןיא ןסיוועג ןיימ ןעקנירטרַאֿפ
 ןליֿפ טלָאװעג בָאה ...טענ ,ריד ןיא ןסעגרַאֿפ . . .ץישֿפיל ַארַאס עטרבח ןיימ
 -ריוא טגָאיעגנָא בָאה ךיא ןוא ...טלעוו רערעדנַא רעד וצ ןרעהעג ,רעכיז ךיז
 ןרָאװעג טדמערֿפעגּפָא זיא רע ןענַאװ זיב ,ךיז טימ טּפעלשעגטימ םיא בָאה ,ןגניוו
 ךיא בָאה סָאד ,קידלוש טשינרָאג זיא גניווריוא .שײלֿפ-ןוא-טולב ןגייא ןייז ןוֿפ
 ,טגייוועצ ךיז טָאה ןוא טנעה יד ןיא םינּפ סָאד ןטלַאהַאב טָאה יז ןוא -- ,ןוטעג ץלַא

 יד טשיוװעגסיוא דלַאב ךיז טָאה יז ,לייוו ַא טרעיודעג רָאנ .רעבָא טָאה טע
 ; קילב ןקידלקניֿפ-טכײֿפ ַא טימ ןענעטיינ וצ טלכיימשעג ןוא לכיט ןטימ ןגיוא

 ןָאק יז --- .טגָאזעג יז טָאה -- ,ןרעו שרעדנַא ץלַא רעבָא סע טעוװ טציא ---
 ,ּפַאש ןייז טימ ,סנגעמרַאֿפ ןייז טימ ןבָאה קירוצ םיא ןָאק יז .לעשַאר ,ןבָאה םיא
 ליוו ךיא ןוא ,ייז ןגעק טשינרָאג בָאה ךיא .ןבָאה ץלַא ןָאק יז ."ךעלדנָאב; יד טימ

 ,טשינרָאג ,טשינרָאג ,ייז ןוֿפ טשינרָאג
 : ?ןוט וטסעוו סָאװ ןוא ---
 .ךיז טײטשרַאֿפ ,ּפַאש ַא ןיא .טעברַא ןכוז לע ךיא .טשינ ךָאנ סייוו ךיא ---

 ,טשינ רָאנ סייוו ךיא .עטסָאבעלַאב ַא רעדייא ןירעטעברַא ןַא ןייז רעסעב ליוו ךיא
 ? ןעמָאנ ןייד טגָארט רע זַא ,טסייוו וד -- ,ןטענ טימ ,דניק ןטימ ןוט לָאז ךיא סָאװ
 עדמערֿפ ייב לייוורעד ןיב ךיא .ןזָאל םיא לָאז ךיא ןעמעוו ייב ,טשינ סייוו ךיא

 ,ןשטנעמ
 ,זדנוא טימ ָאד ייז ?זדנוא וצ ןעיצנײרַא טשינ ךיז וטסלָאז סָאװ רַאֿפ ---

 ַא טימ ןָא םיא טקוק יז ןוא -- !ןעמַאזוצ ךייא טימ ָאד ןייז לָאז ךיא ---

 | ,קילב ןקידנגערֿפ
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 ,ביולג ךיא .םעד ןגעק ןבָאה סעּפע טעוװ רעטָאֿפ ןיימ זַא ,טשינ ביולג ךיא --
 .ןעוועג ןדירֿפוצ טלָאװ רע זַא ,טרעקרַאֿפ

 ךָאנ !דניק ןטימ ָאד ךימ ןבָאה וצ ןעוועג ןדירֿפוצ טלָאװ רעטָאֿפ ןייד --
 ? םיא ןגעק ןוטעג בָאה ךיא סָאװ ,םעד

 ,םעד ןגעק ױזַא טשינ רָאג זיא רע .טשינ םיא טסנעק וד ,ױזַא ןכער ךיא --
 ,דגיק סָאד טֿפיױטעג טסָאה וד סָאװ

 ? סָאװ ---
 זיא ,דניק ןייד ביל טסָאה וד זַא :ןגָאז טרעהעג ןילַא סָאד םיא בָאה ךיא --

 ןײלַא וד סָאװ ,הנומא עבלעז יד ןבעג ןלעוו םיא טסלָאז וד זַא ,ךעלריטַאנ סע

 .טסָאה
 ? טגָאועג טָאד טָאה רע --
 לָאמסנעד עלַא ךיז ןבָאה רימ .םיא ןוֿפ טרעהעג ןיילַא סע בָאה ךיא .ָאי --

 רעטומ ןיימ סע טָאה םעד בילוצ זַא ,ןכער ךיא ןוא .םיא ףיוא טרעדנואוועג
 .ןגניווריוא וצ קעוַא זיא ןוא בוטש יד טזָאלרַאֿפ

 ,טסואוועג קידנעטש סע בָאה ךיא .ךעלרעדנואוו זיא רעטָאֿפ ןייד ,טענ ,ָא --
 ?זדנוא וצ ןעיצניירַא טשינ ךיז וטסלָאז עשז-טָאװ רַאֿפ ---
 בָאה ךיא .טענ ,ןשטניוו טנָאקעג טשינ סרעסעב ןייק רָאג ךיז טלָאװ ךיא ---

 טצַאלּפעגסיױוא רעדיוו טָאה יז -- ...םעד ןגעוו ןעמולח וצ טגַָאװעג טשינ וליֿפַא
 ,ןייוועג ַא טימ

 םָאל ןייז טגײלעגֿפױרַא ןעטיינ טָאה --- ,טשינ ןייוו ,ירעמ ,ךיד טעב ךיא --
 ,לסקַא ריא ףיוא לטנעה

 טָאה ,טנַאה רעד טימ ןגיוא יד טשיוועגסיוא טָאה יז -- ...רימ ביגרַאֿפ ---
 ריא ,ָאי -- :לכיימש ַא טימ ןבעגעגוצ ןוא בוטש רעד רעכביא טקוקעגמורַא ךיז
 ,טנַאה -ןעױרֿפ ַא ָאד טלעֿפ סע זַא ,ןעז ןָאק ןעמ ,בוטש ןיא ױרֿפ ַא ןצונ טנָאק
 ,טעב ןיא סעּפע וטסגיל סָאװ רַאֿפ :טענ ,טקרעמַאב טציא טשרע סע בָאה ךיא .ַא
 ? קנַארק טסיב

 דלַאב יאדוװַא טעװ רע .םָארק רעד ןיא ןעמונרַאֿפ זיא עטַאט רעד ,ןייג --
 ,ןעמוקֿפיױרַא

 ,ןוטנָא ךיז ןֿפלעה ריד לעװ ךיא ,טענ ,םוק .ןוט סע ךימ זָאל ,עז ךיא ,ָא ---
 דלַאב טעװ עטַאט רעד -- .השוב רַאֿפ טענ ךיז טרעו -- ,ןיינ ,ןיינ ---

 ,ןעמוקֿפױרַא
 לריימ ַא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,ןוט סע געלֿפ ךיא .טענ ,טשינ טכַאמ סע --

 ,דגיק א ןוֿפ עמַאמ ַא ןײלַא ןוא ןירעגעווש ןייד ךיא ןיב טנייה .עדמערֿפ ַא ןוא
 | .ןעמעש טשינ ךיז וטסֿפרַאדַאב רימ רַאֿפ ,טענ ,םוק

 רעביא ךיז טמעשעג ןוא רעטומ ַא טכרָאה דניק ַא יו טכרָאהעג יז טָאה וע ןוא
 ,ריא רַאֿפ טשינ ךיז טמעש רע סָאװ ,םעד

 ? ךייא רַאֿפ טכָאק רעו ? ליומ ןיא טנייה טַאהעג סעּפע טסָאה ,טענ ,רימ גָאז --
 ,ןכָאקּפָא סעּפע רע טעװ ,ןעמוקֿפױרַא דלַאב יאדוװַא טעוו עטַאט רעד --
 ,ךיק סרעטומ ןייד ןיא סיוא טוג ךיז ןעק ךיא .ןוט טציא סע לעװ ךיא --

 ,דניק א ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא טניז

 .שינעלייא סיורג ןיא ,דימּת יו ,לבלעוועג ןוֿפ ןעמוקעגֿפױרַא זיא ףלָאװ-השמ
 ,טנייה טקנוּפ, : ךיז וצ לוק ןֿפױא טדערעג רע טָאה ,ּפערט יד ףױרַא קידנעייג
 ,"בוט-םוי רַאֿפ ןלעטשוצ ץלַא טֿפרַאדַאב ייז ןבָאה ,לזמילש ןיימ ףיוא
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 רע טָאה -- ,ןֹוז ןיימ ,ריד רַאֿפ טייצ טונימ ןייק טַאהעג טשינ בָאה ךיא --
 ןיוש טסיב ,חסּפ רַאֿפ זיא סע -- .ןעמוקעגניײרַא בוטש ןיא זיא רע ןעוו ,טגָאזעג
 זיא ןדייר טרעהעגֿפױא רע טָאה לָאמַא טימ --- .ןרָאװעג טרעגנוהרַאֿפ יאדוװַא
 -ֿנָא טסיב --- + ןגיוא ענערָאװעג-סיורג ןוא ליומ םענעֿפָא ןַא טימ ןייטש ןבילבעג
 ,רעדנואוו טימ טקוקעגמורַא ךיז טָאה רע --- ? ןֿפלָאהעג ריד סע טָאה רעוו ? ןוטעג
 ? ןעוועג ָאד זיא רעוו ...טמועגֿפױא בוטש יד -- .ןעשעג ןעוועג טלָאװ סנ ַא יו

 ,לביימש ַא טימ טרעֿפטנעעג ןעטיינ טָאה -- ,עלעסקיש סנכש םעד --

 .רעדנואוו ןרעסערג ךָאנ טימ טגערֿפעג ףלָאװ-השמ טָאה -- ?וטסגָאז ,רעוו --

 ,ירעמ ---

 ?ירעמ עכלעוו ? ירעמ ---

 ! רונש ןייד ,בייוו סגניווריוא --

 רַאֿפ טּפַאכעג םעטָא םעד םיֹוק טָאה רע .,ןרָאװעג ךיילב זיא ףלָאװ-השמ
 .רעדנואוו ןוא גנוגערֿפױא

 ?ָאד יז טוט סָאװ --

 ,טרעֿפטנעעג ןעטיינ טָאה --- ,דניק ןטימ יז ,ןייז וצ ואוו טשינ טָאה יז --

 ז גניווריוא זיא ואוו ןוא ?ןייז וצ ואוו טשינ טָאה יז ,טסייה סָאװ ---

 ,םיא ןוֿפ קעװַא זיא יז --

 סָאװ ? הנויח ףיוא טשינ ריא רע טיג .טרעהעג ןיוש ךָאד ךיא בָאה סָאד --
 ,טכַאקעצ ךיז ףלָאװ-השמ טָאה -- ? טטסייה

 ,םיא ןוֿפ ןעמענ טשינרָאג ליוו יז -

 ?םעט רעד זיא סָאװ ? סָאװ רַאֿפ ---

 ,טלעג ןייק םיא ןוֿפ ןעמענ טשינ טסליװ וד סָאװ רַאֿפ ,םעט רעבלעז רעד --
 "סלדנָאב סיקסווָאדיװַאד, ןוֿפ ןבעל טשינ ליוו יז

 --- .ךיז רַאֿפ יו טכַארטרַאֿפ טגָאזעג ףלָאװ-השמ טָאה --- ,ױזַא ,ױזַא ,יױזַא ---
 ?דניק ןטימ ךיז יז טניֿפעג ואוו ןוא

 ,ןייז וצ ואוו טשינ עקַאט טָאה יז --

 ןיא ףלָאװ-השמ ךיז טצַארק --- ? ןייז וצ ואוו טשינ טָאה יז ,טסייה סָאװ --
 יז ,טסייה סָאװ --- .ןגיוא יד טּפינקרַאֿפ ,ןרעטש םעד ןייא טשטיינק ,דרָאב רעד
 -ירג סֿפלָאװ-השמ ןיא ןעז וצ זיא סע ןוא -- ? דניק ןטימ ןייז וצ ואוו טשינ טָאה

 ןטעלעקס ןוֿפ טנעה יו : המחלמ עקידארומ ַא ץרַאה ןייז ןיא ןָא טייג סע זַא ,עטַאמ
 ןליוו ןוא דניז עקידהשורי ןוֿפ ןּפמוז עטרעווילגרַאֿפ ןוֿפ ןגױצעגסױרַא ךיז ןטלָאװ

 ּמִא ייז טיירש ףלָאװ-השמ ןוא ,ןיירַא טכַאנ רעייז ןיא ןּפעלשּפָארַא ןֿפלָאװ-השמ
 ; ןֿפור ןייז טימ ּפָא ייז טיירש .ןייױַא ור רעייז ןיא ייז טבײרטרַאֿפ ,עטוג-טשינ יװ
 טימ סיוא רע טֿפור --- ? טסייה סָאװ ? ןייז וצ ואוו טשינ טָאה יז ,טסייה סָאװ ---.

 זיב ,דלעה ַא יו טֿפמעק ןוא תוחוּכ יד רעביא ךיז טקרַאטש רע ןוא --- .גָאטיײװ
 ןקעוו ןייא ןיא ךיז טלַאה סָאװ ,תונמחר ןוֿפ הרובג רעד טימ חצנמ זיא רע ןעגַאװ
 : זוחוּכ עצרַאװש עלַא טקוצרַאֿפ סָאוװ ,בייל ַא וצ סיוא טסקַאװ רע ןוא ,םיא ןיא
 .רע טגערֿפ --- ? טציא ךיז יז טניֿפעג ואוו ןוא ---

 ,זדנוא וצ ןעמוקעג עקַאט זיא יז --
 קידנעיצסיוא ,ףלָאװ-השמ ךיז טלקָאש -- ,ןעמוקעג עקַאט ךָאד יז זיא ,ונ --

 ןוֿפ טשינ םענייק ביירט ךיא .ןייז ָאד יז לָאז --- .ןוגינ-ארמג ַא טימ רעטרעוו יד
 ,בוטש ןיימ

 ? דניק סָאד ןוא --
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 ןטכייל ַא טימ ךיז טרעזייב ןוא ףלָאװ-השמ טיירש -- ?דניק סָאד ,סָאװ --
 ,ךיז טײטשרַאֿפ ,דניק סָאד ךיוא זיא טרָאד ,זיא רעטומ יד ואוו -- ,רעזייבעג
 ?יזַא טשינ

 ,ףיורעד טרַאװ יז .עטַאט ,ריא סע גָאז ייג --
 ?ןעד יז זיא ואוו --
 ,זדנוא רַאֿפ סעּפע טכָאק יז .ךיק ןיא ןענירעד ---
 טגָאז -- ,סעֿפעג עצנַאג סָאד ןכַאמ ףירט רימ ךָאד טעװ יז ,ייוו - יוא --

 .ןירַא ךיק ןיא ּפָא טייג ןוא ףלָאװ-השמ
 -נָא ריא ףלָאװ-השמ טָאה ,ךיק ןיא ןירעמ ףיוא ןקוק וצ טשינ ךיז קידנעימ

 ;סעצילָאּפ יד ףיוא רעגניֿפ ןטימ ןזיוועג
 רַאֿפ ןצונ רימ סָאװ ,ךעלּפעט יד ןעייטש עצילָאּפ רעקניל רעד ףיוא --

 רַאֿפ ןצונ רימ סָאװ ,ךעלּפעט יד -- טייז רעטכער רעד ףיוא ןוא ,סקיכלימ
 .ןעמַאוצ טשינ ייז שימ ,קיטכיזרָאֿפ ייז .סקישיײלֿפ

 -עגנָא טָאה יז ןוא --- .יקסווָאדיװַאד רעטסימ ,קיטכיזרָאֿפ ןייז לעװ ךיא ---
 רעד רַאֿפ ךעלּפעט עקישיײלֿפ ןוא עקיכלימ יד ףיוא ןזייװנָא טֿפלָאװ-השמ ןעמונ
 טימ ןבײלברַאֿפ וצ ,רעווש ריא ןוֿפ ןעמוקעג זיא סָאװ ,גנודַאלניא רעטסקיצרַאה
 ,בוטש ןיא םיא ייב דניק ריא
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 טָאה יז יװ םעד ךָאנ רעוויר-טסיא םעד םורַא ןעניואוו ןעמוקעג זיא ירעמ

 רעטשרע רעד םורַא ,סָאג עטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא יד לייוו ,זיוה סנַאמ ריא טזָאלרױַאֿפ
 סיורג יז זיא ָאד ,"םייהק ריא רַאֿפ טלעטשעגרָאֿפ טָאה ,וינעווע רעטייווצ ןוא
 רעטסקיצרעֿפ--ןוא-ןביז רעד ייב ,וינעווע רעטייווצ רעד ףיוא ,ָאד ןוא ,ןרָאװעג
 ןוֿפ טָאג ןטעבעג טָאה יז ואוו ,ךריק ענרעצליה עניילק יד ןענַאטשעג זיא ,טַאג
 ,םייה ריא זיא טרָאד ,טייטש ךריק ריא ואוו ,טרָאד ןוא -- ,ןָא טייהדניק ריא

 ןֿפָא גָאט ןצנַאג ַא ןכריק עריא ןוֿפ ןריט יד טלַאה עיגילער עשילױטַאק יד
 יב שרדמה:תיב עקילָאמַא סָאד יו ,ךריק עשילױטַאק יד .םיללּפתמ יד רַאֿפ
 ןיירַא טסמוק וד סָאװ ,הליֿפּת-םוקמ ןייק טשינ זיא ,םייח רעטלַא רעד ןיא ןדיי
 טָאג ּפָא טסיג ןוא ,רעטצוּפעגסיױא ןַא ,רעֿפיײטש ַא ,גָאטנוז וצ גָאטנוז ןוֿפ ןיהַא
 ןוֿפ זיוה סָאד עקירעהעגנָא עריא רַאֿפ זיא ךריק עשילױטַאק יד :עקינייז סָאד
 ,גָאט ןוֿפ טייצ עדעי ייז רַאֿפ ןֿפָא טייטש סָאװ ,טָאג

 -יװַאד יד טכַארטַאב ךָאד יז טָאה ,זיוה סנַאמ ריא טזָאלרַאֿפ טָאה יז שטָאכ
 ריא .טַאהעג טשינ יז טָאה החּפשמ רעדנַא ןייק .החּפשמ ריא רַאֿפ סיקסווָאד
 טשינ ביוא ,םיא ןוֿפ טדמערֿפעגּפָא טַאהעג יז טָאה ריא וצ ךיז ןעמענַאב סרעטָאֿפ
 טימעג ךיז ךָאד טָאה יז .ןָא ןרָאי-רעדניק עירֿפ עריא ןוֿפ ,םיא ןגעק טרעטיברַאֿפ
 . ןטלַא םעד ןוֿפ .ןעניֿפעג טנָאקעג טשינ ייז טָאה יז רָאנ ,טייל עריא ןכוזוצֿפױא
 -עג זיא רעטומ ריא זַא ,ןענוֿפעגסיױא יז טָאה ךריק סיעֿפינָאב-טניעס ןוֿפ חלג
 ןיא ןזיוװַאב טשינ רעמ ךיז רעטָאֿפ רעד טָאה ןָא לָאמסנעד ןוֿפ זַא ןוא ןברָאטש
 ,החּפשמ ריא ןָא ןטלַאהעגנָא יז טָאה סָאװ ,דנובוצ רעקיצנייא רעד .ךריק רעד
 ריא ןבילברַאֿפ רָאנ ריא זיא סע .ןעוועג טשינ רעמ זיא ,רעטומ יד ןוא עבָאב יד
 .ץרַאה ריא ןיא עביל טַאהעג ךָאנ טָאה יז רעכלעוו רַאֿפ ,עיווליס רעטסעווש

 ,טַאהעג טָאה יז סָאװ ,החּפשמ עקיצנייא יד ןעוועג ןענייז סיקסווָאדיװַאד יד
 -רַאטש ךָאנ טציא טרעוו ייז וצ טייקנדנובעגוצ-החּפשמ יד זַא ,טליֿפעג טָאה יז ןוא
 רעד ןעוועג ךָאד רע זיא ,ריא וצ ןעמונַאב טשינ ךיז טָאה גניווריוא יו .רעק
 ןעוו ,החּפשמ רעצנַאג ןייז וצ ןוא םיא וצ טרעהעג טָאה יז ,דניק ריא ןוֿפ רעטָאֿפ
 ,ןטלַאהעג טָאה יז סָאװ ,ױרֿפ רעד ןבעגוצקירוצ םיא ןעוועג טיירג זיא יז וליֿפַא
 טשינ לָאמנייק טָאה ,טסואוועג יז טָאה ,רעטומ סגניווריוא ,רע טרעהעג ריא זַא
 עלַא ןוֿפ טסואוועג ךיוא טָאה יז .ריא רַאֿפ טײקמערַאװ ליֿפוצ ןייק טגָאמרַאֿפ
 ןוֿפ ,ריא ןגעק טריֿפעג ןבָאה ץנַארק סעסימ ןוא רעטומ יד סָאװ ,סעיצַאריּפסנָאק
 יװ ,בוטש ןיא ץנַארק סעסימ ייב ןרָאװעג טדערעגמורַא ןענייז סָאװ ,רענעלּפ יד
  רענעזעוועג ןייז וצ ןעגנערבקירוצ םיא ןוא ,ריא ןוֿפ ןגניווריוא ןעײרֿפַאב וצ ױזַא
 גנואיצַאב ריא ןטיבעג טשינ טָאה ריא ןגעק גנורעװשרַאֿפ סרעטומ רעד רעבָא ,הלּכ
 טימ זַא ,טליֿפעג וויטקניטסניא טָאה יז ,טרעקרַאֿפ ,ןֿפלָאװ-השמ וצ ,רעטָאֿפ םוצ
  ןבָאה:הנותח סנוז ןייז עגונב טייקיבעגכָאנ-טשינ רעטנשקערַאֿפ רעצנַאג .ןייז
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 יז טָאה ,הנומא ןייז ןוֿפ טמַאטש סָאװ ,טייקיבעגכָאנ-טשינ ַא ,ןיטסירק ַא טימ
 ,ריא רַאֿפ ןעמעננָא קידנעטש ךיז טעװ סָאװ ,דיי ןטלַא םעד ןיא רעצישַאב ַא ךָאד
 ,ןגיוא ענייז םורַא ךעלעברָאט -ןרערט יד טימ דיי רעד זַא ,טסואוועג טָאה יז
 טלָאװ סוטסירק יװ ןעוועג סע זיא ןעזעג לָאמ ןטשרע םוצ םיא טָאה יז ןעוו סָאװ
 ןוט ריא לָאז ןעמ זַא ,ןזָאלרעד טשינ טעװ ,טיונ ריא ןיא םיא וצ טקישעג ןעוועג יז
 רעקינייו טשינ רעכיז ןוא ןוז ןייז ןגעק טשינ זיא רע רעטיב יװ ןּוא .הלווע ןַא
 ךָאד רע טגָאמרַאֿפ ,לקינייא ריא טימ ןוטעגּפָא טָאה יז סָאװ ,םעד רעביא רעטיב
 -עטקַארַאכ ױזַא זיא סָאװ ,ענעגייא ענייז וצ דנובוצ ַא ,טײקמערַאװ ַא ץרַאה ןייז ןיא
 -ּפָא טשיג סע ןָאק הלווע ענעגנַאגַאב ןייק סָאװ ,ליֿפעג-החּפשמ ַא ,ןדיי רַאֿפ שיטסיר
 ןייז בירקמ ןייז ןָא ,טייקנבעגעגרעביא סנדיי םעד ןָא טנַאמרעד ךיז טָאה יז .ןקעמ
 ייב זַא ,טגָאזעגרעטנוא ריא טָאה ליֿפעג דנילב ריא ןוא ,ןוז ןקנַארק ןייז רַאֿפ ךיז
 רעד ןיא טנכעררַאֿפ דניק ריא טימ יז זיא ןדיי ןטלַא םעד ייב רָאנ ,ןעמעוו-ןעמעוו
 ,החּפשמ רעד ןוֿפ לייט ַא ,ענעגייא יוװ ץרַאה ןייז ןוֿפ שינעֿפיט

 ןיוש טָאה יז .ןענעטיינ רַאֿפ ליֿפעג קילָאמַא ריא ןעמוקעגוצ זיא םעד וצ
 טימ ןבָאה-הנותח ריא זַא ,ײרֿפ ץנַאג ןטכַארט וצ טַאהעג ארומ טשינ טציא
 ריא ןוֿפ ןוא טֿפַאשקנעב ריא ןוֿפ גנַאגסױא רעד טושּפ ןעוועג זיא ןגניווריוא
 ןגניוריוא טימ טַאהעג הנותח טָאה יז .רעדורב ןטלּפירקרַאֿפ ןייז רַאֿפ עביל
 בייוו סטענ ןרעוו לייוו ןוא רעדורב סטענ ןעוועג זיא רע לייוו ,רַאֿפרעד טושּפ
 טשינ רוחב ןטלּפירקרַאֿפ םעד רַאֿפ ליֿפעג ריא טָאה ךָאד .טנָאקעג טשינ יז טָאה
 ,רעדורב ןטנוזעג ןייז ףיוא ןטיברַאֿפ םיא טָאה יז סָאװ ,םעד ךרוד ךיז ןשָאלעגסיױא
 ןשָאלעגסיױא עקַאט ךיז טָאה סע .רעמיטניא ,רעֿפיט ןרָאװעג זיא סע ,טרעקרַאֿפ
 ץרַאה ריא ןיא ןעמוקעגֿפױא זיא רעבָא רַאֿפרעד ,רעגַאב רעכעלטכעלשעג רעד
 ןוא רעצנַאג ,ןעוועג רעקרַאטש זיא סָאװ ,ןענעטיינ וצ טיײקטנעָאנ ןוֿפ ליֿפעג ַא
 | ,רעכעלרע

 סָאװ ,ןייש םעד ןָא ןבעל ריא ןלעטשרָאֿפ טנָאקעג טשינ טושּפ ךיז טָאה יז
 טָאה רע סָאװ ,טייקסיז יד .ךיז ןוֿפ ןֿפרָאװעגּפָא טָאה טייקכעלנעזרעּפ סנעטיינ
 ,טנגוי ריא ןוֿפ טייקרעטיב יד ןעמונעגקעװוַא טָאה ,ןבעל ריא ןיא טכַארבעגנײרַא
 טרעטיילעג זיא ןוא טריזילַאטסירקסיױא ךיז טָאה סָאװ ,טייקיטשרוד עלעוסקעס יד
 וצ תובייחתה רעכעלרעטומ ןוא רעכעלבייוו ריא ןוֿפ רעטליֿפ םעד ךרוד ןרָאװעג
 דניק סָאד ןֿפורעג טָאה יז .טלדייאעג יז טָאה ,עביל עכעלרעטסעווש ןוֿפ ליֿפעג ַא
 ןעמוק טנָאקעג טשינ טייצ עצנַאג יד טָאה יז וליֿפַא ןעוו ןוא .ןעמָאנ ןייז ףיוא
 םיא טקנעבעג ךָאד יז טָאה ,ןעמענֿפױא יז טעוו רעטומ ןייז יו קידנסיוו ,םיא וצ
 ,יקסװָאדיװַאד החּפשמ יד ןעוו ,גָאט ןֿפױא טֿפָאהעג רָאנ טָאה יז .ןענידַאב וצ
 טעװ יז ןוא ןעמוקנעמַאזוצ רעדיו ךיז טעװ ,ןרָאװעג טלייטעצ ױזַא זיא סָאװ
 -מוא ןייז ןיא םיא ןֿפלעה וצ ,ןטענ טימ ןעמַאזוצ ןייז וצ טייהנגעלעג יד ןבָאה
 ,טײקנֿפלָאהַאב

 ןייגקירוצ ןוא ןַאמ ריא ןזָאלרַאֿפ וצ ןסָאלשַאב טָאה יז טניז ,טייצ עטצעל יד
 ןוֿפ החּפשמ ריא וצ דילגטימ רעיינ ַא ןעמוקעגוצ זיא ,ןבעל ןקילָאמַא ריא וצ
 רעטָאֿפ סָאװ ,ץישֿפיל ַארַאס עטרבח עקילָאמַא ריא ןעוועג זיא סָאד .עדמערֿפ
 סרעטָאֿפ םעד .טײקנסעגרַאֿפ ןוֿפ סנטָאש ןוֿפ ןֿפורעגסױרַא טַאהעג יז טָאה יקקעמ
 ,ץימש יװ ןעוועג ןענייז --- *1 ץישֿפיל ַארַאס רַאֿפ ןוטעג וטסָאה סָאװ; : רעטרעוו
 יז סָאװ ,טײקנסעגרַאֿפ ןוֿפ רעיילש םעד ריא ןוֿפ ןסימשעגּפָארַא ןבָאה סָאװ
 יז טלעטשעגקירוצ ןוא ,םיא רעטניה ןטלַאהַאבסיוא םעװקַאב ױזַא טַאהעג ךיז טָאה
 ַארַאס ,טמוק יז ןענַאװ ןוֿפ ,סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ףיוא ,סַאג רעד ףיוא
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 ערעדנַא ןייק טַאהעג טשינ לָאמ ןייק טָאה יז .ריא ןיא לוגלג ַא יו ןײרַא זיא ץישֿפיל
 ןוֿפ גנואיצַאב ַא ןעוועג זיא לעשַאר רענייש רעד וצ גנואיצַאב ריא ,עטרבח עתמא
 סע רעוו ,ריא .טימ ךיז ןטסעמ ןייא ןיא ןטלַאהעג קידנעטש טָאה יז .האנק רעטיול
 יז ןעוו טציא .ןגניווריוא ןעניוועג ןדייב ייז ןוֿפ טעוו סע רעוו ,ןייז חצנמ ןעמעוו טעוו
 םענעגייא ריא ןיא עטסָאבעלַאב ַא ןייז וצ עיציבמַא רעד ןוֿפ ןרָאװעג ײרֿפ זיא
 ,ּפַאש ןוֿפ לדיימ-רעטעברַא סָאד ,ירעמ ןרָאװעג קירוצ קנַאדעג ןיא זיא ןוא ּפַאש
 ןעוועג זיא יז ואוו ,רעיילש ןצרַאװש ריא ןוֿפ ןעמוקעגסורַא ץישֿפיל ַארַאס זיא
 סָאװ ,ץלַא ןוא ,קידעבעל ןרָאװעג זיא ץישֿפיל ַארַאס .טײקנסעגרַאֿפ ןיא ןטלַאהַאב
 ,זָאלג ןקיכעטש ןיא בייל ןטימ ךיז ןדיינשנייא סָאד ,ריא רַאֿפ ןוטעג טָאה ַארַאס
 טלָאװעג טָאה יז לייוו ,ןעמַאלֿפ ןיא ןײגֿפױא ריא ןוא ןבעל סָאד ןלעטשנייא יא
 -תייחּת ןענַאטשעגֿפױא זיא ץלַא סָאד -- ,טיוט ןרעכיז ןוֿפ ןירעמ ןעװעטַארּפָא
 ייוַצ יד ןשיװצ טֿפַאשטנײרֿפ יד ןעוװעג טשינ זיא סע ץרוק יװ ןוא ,םיתמה
 -- ,ןבעל ,סירעמ ,ריא ןוֿפ עטרבח יד ןעוועג טציא ץישֿפיל ַארַאס זיא ,סעטרבח
 ירעמ .יקסוװָאדיװַאד ירעמ ןיא םיתמה'תייחּת ןענַאטשעגֿפױא זיא יז :רעמ
 -*"לגנעיירט. םעד ןוֿפ ןברק ַא ,ןירָאטיערעּפַא עשידיי יד ןרָאװעג זיא יקסווָאדיװַאד
 .עֿפָארטסַאטַאק רעד ןוֿפ תונברק עלַא רַאֿפ טכער טרעדָאֿפ סָאװ ,רעיײֿפ

 טמיטשַאב טָאה יז ןעוו זַא ,ךיז ןוֿפ ךעלדנעטשרַאֿפ יױזַא ןעוועג זיא סע ןוא
 ,זיוה ךייר סנַאמ ריא טזָאלרַאֿפ טָאה ןוא עקרָאטיערעּפָא יד ירעמ קירוצ ןרעוו וצ
 -ייא ריא וצ ןייגקירוצ יז לָאז ,ףליה עדעי םיא ןוֿפ ןעמענוצנָא ךיז קידנגָאזּפָא
 יד ןברַאטש ןוא ןטעברַא ,ןבעל ,ןעניואוו סע ואוו ,טרעהעג יז ואוו ,םייח רענעג
 ייס ,תועינמ עלַא ןעמוקייב לָאז ןוא ,רעוויר טסיא םוצ -- ,סצישֿפיל ַארַאט
 ןוא ריִא ןשיווצ ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןעגנורעטש עלַא ,ןסיורד ןוֿפ ייס ,ענעגייא
 ריא ןוא -- ,החּפשמ רעתמא ריא רַאֿפ ןטלַאהעג ייז טָאה יז סָאװ ,ןשטנעמ יד
 .ןײרַא בוטש סֿפלָאװ-השמ ןיא ןעוועג זיא טירש רעטשרע

 רעטייווצ רעד ףיוא רעמיצ ןטרילבעמ םעד ןיא ןבילברַאֿפ ךָאנ יז זיא לייוורעד
 ,גנוריצ ריא ןוא טלעג-ןמוזמ ריא ,ןבעל םוצ גונעג טַאהעג ךָאנ טָאה יז .וינעווע
 דניק סָאד ןעמונעג יז טָאה גָאטיײב .טעברַא ןגעוו ןגרָאז ןעמענ ןיוש לָאז יז זַא
 ןעגנַאגעגמורַא זיא יז ,ןײרַא בוטש ןיא ןֿפלָאװ-השמ וצ ןעגנַאגעגרעגירַא זיא ןוא
 ,סטכעקעג לֿפעל ַא טכָאקעגּפָא טָאה ,ןבוטש יד טכַאמעג טָאה ,ןענעטיינ םורַא
 סֿפלָאװ-השמ וצ טרעהעג קידנעטש טָאה יז זַא ,ןזיוועגסיוא ריא ךיז טָאה סע ןוא ---
 ,םולח ַא יו רעמ טשינ ןעוועג זיא ערעדנַא סָאדלַא ןוא 2וטש

 ןעמעלַא ךָאנ .סטכעקעג ריא ןוֿפ ןסע טשינ ךָאד טעוװ ףלָאװ-השמ ,אלימ
 ןעוועג זיא יז שטָאכ ,תורשּכ ריא וצ יורטוצ סיורג ןייק טַאװעג טשינ רע טָאה
 טָאה ףלָאװ-השמ .ךעלּפעט יד ,הלילח ,ןטײברַאֿפ וצ טשינ טיהעגסיוא קרַאטש
 .רעדנוזַאב ןטלַאהַאב לּפעט ןגייא ןייז

 -השמ .ךלימ לּפעט סָאד ּפֶָא ךיז טכָאק ,םָארק ןוֿפ רעטעּפש ףױרַא טמוק רע
 ןוא ,ןכָאק ןירעמ רע טזָאל ןוז ןרַאֿפ רָאנ .סקיכלימ ךָאװ עצנַאג ַא טסע ףלָאװ
 סע זַא ,דניק סָאד טימ טגנערב יז זַא ,טסייוו רע ,ָאי .דניק ןטימ ןײלַא ךיז רַאֿפ
 !ןעזעג סע טָאה ףלָאװ-השמ .לכלוק ןייז טרעה רע .בוטש ןיא םיא ייב ןביוא זיא

 -לַאהַאב ףיורעד קילב ַא ןֿפרָאװעג טָאה רע .סנטייו רעד ןוֿפ טשרעוצ ןעזעג
 רָאנ ? קידלוש ,ךעבענ ,סע זיא סָאװ -- ,דניק ַא זיא דניק ַא ,אלימ .טייהרענרעט
 סע טרעה רעדָא ,סע טעזרעד רע ןעוו ,לָאמ ןדעי :ןֿפלעה טשינ ךיז ןָאק רע

410 



 ןַא יא ,ןצרַאה ןיא עקכָאיט ַא יא ךיילגוצ םיא סע טיג ,ןקלַאב טעד רעטנוא ןֿפור
 ןייז -- ,ןבעגעג טעלג ַא םיא סע טלָאװ טנַאה עכייוו ַא ךיילג ,טעלג ןעמענעגנָא
 -עגנירַא ץרַאה ןיא זיּפש ַא רעוװ םיא טלָאװ סע ךיילג ,ךָאטש ַא יא -- ,לקינייא
 ,ןכָאטש

 רעטנוא םלצ םעד ןעמונעגנירַא טָאה רע ןוא ! טסירק ַא ןיוש זיא לקינייא ןייז
 ןדיימוצסיוא ,ןײױַא בוטש ןיא ןעמוקוצֿפױרַא טשינ גָאטײב רע טעז ...ןקלַאב ןייז
 ,לבלעוועג ןיא ןעמונרַאֿפ רעייז זיא רע זַא ,ךיז טכַאמ ,ָאד זיא יז ןמזילּכ םייה יד

 ךיז רע טלעטש .ָאטשינ ןיוש יז זיא ,ןירַא טמוק רע ןעוו ,טנווָא ןיא טעּפש
 ,הליֿפּת ןייז ןיא טָאג רַאֿפ השוב טימ ץרַאה ןייז סיוא טטיג ןוא לקניוו ַא ןיא קעווַא
 יד ,ץענערג יד ןזײרּפשוצרעבירַא גנירג יוזַא ןָא טשינ םיא טמוק סע םירָאװ
 יד .בוטש רענעגייא ןייז ןיא טלעטשעגנייא זיא סָאװ ,יוג ןוא דיי ןשיווצ הציחמ
 יז ןוא .םיא טימ ךַאד ןייא רעטנוא גָאט ןצנַאג ַא ךיז טניֿפעג דניק ןטימ עיוג
 טימ ,םלצ םעד ןֿפורעגנָא טָאה ףלָאוװ-השמ יו ,"םיפרּת,/ עריא יאדווַא ךָאד טָאה
 ,ךָאד זיא סע -- .רע טכַארט -- ,ןטלַאה טשינ טָאד יז לָאז סָאװ רַאֿפ ןוא .ךיז
 םיא טָאה יז רעכלעוו ןיא ,דניק ןוֿפ הנומא יד ןוא חנומא ריא ,ןעמעלַא ךָאנ
 טכַאנײב רעגעלעג ןייז ףיוא ןסירעצ טרעוװ ץרַאה סֿפלָאװ-השמ .טכַארבעגנײרַא
 עקידהשורי ןוֿפ ביילקנָא רעד .ףלעוו-רעטעג יז ןריֿפ סע סָאװ ,לגנַאױעג םעד ןוֿפ
 יד ןשיווצ טײזרַאֿפ ןבָאה תונומא יד סָאװ ,טֿפַאשטניײֿפ ,ןטייקרעטיב ,ןֿפמַאק
 סָאװ ,טקַאֿפ םצע רעד .ץרַאה ןייז טקוצרַאֿפ לגענ-ןוא-ןייצ טימ טָאה ,ןשטנעמ
 ןדנעל סגוז ןייז ןוֿפ ןעמוקעגסיורַא זיא סָאװ ,שרוי ועקיצנייא רעד ,לקינייא ןייז
 ,טסירק ַא ,יוג א זיא ,תורוד ןוֿפ טייק יד ןעיצ רעטייוו טלָאזעג טָאה סָאװ ןוא
 ןגיוא ענייז ןיא ןעזעגסיוא טָאה סע ןוא .טרעטעמשעצ םיא טָאה ,רעטדמשעג ַא
 ,לארשי ןוֿפ םָאטש ןייז ןטינשרַאֿפ טלָאװ רעסעמ ַא ןוֿפ ףרַאש ַא יו ,הציחמ ַא יו

 הלחנו-קלח ןייק רעמ טשינ טָאה ףלָאװ-השמ ."וג ַא זיא לקינייא סֿפלָאװ-השמ,
 ןייז ןוֿפ .םיא וצ זיב םהרבַא ןוֿפ טבעלעג ןבָאה תובא טֿפלָאװ-השמ .לארשי ןיא
 טשינ ןלעוו סָאװ ,תורוד עשיאיוג הדוש ַא ןָא ךיז טבייה רעטייוו ןוא ןָא לקינייא
 רשֿפא ,טסייוו רעוו ,ןוא --- ,ןדיי וצ ךעלטנייֿפ ןייז ןלעװ ,טָאג ןשידיי םעד ןענעק
 ןוֿפ ןעמוקעגסױרַא זיא סָאד טָא ...ןדיי ףיוא ןעמָארגָאּפ ןכַאמ ךָאנ ייז ןלעוװו
 "...!ןעדנעל סֿפלָאװ-השמ

 ,רעגעלעג ןייז ןוֿפ ןביוהעג םיא סע טָאה ,םעד ןגעוו טכַארטעג טָאה רע ןעוו
 רע יו ,קידניז ךיז ןטלַאהעג טָאה רע ןוא ןטלָאּפשעג םיא ךיז טָאה חומ רעד
 ,בלַאק םענעדלָאג םעד םורַא טצנַאטעג ןכָאװ סָאװ ,יד ןוֿפ רענייא ןעוועג טלָאװ

 ןקלַאב ןייא רעטנוא .ןקלַאב ןיימ רעטנוא ןעמונעגניײרַא ייז ךיא בָאה ךָאד ןוא;
 ,?ןעמַאזוצ רימ טימ ןענייז יז .םיֿפרּת יד ךיז ןעניֿפעג ,םלצ רעד ךיז טניֿפעג

 עשיאיוג ןייז ,ייז טָאה רע סָאװ ,דניז ןייז ןעזעג רע טָאה םעד ןיא טשינ רעבָא
 טשינ ךיוא .לעווש ןייז רעבירַא טזָאלעגרעבירַא ,לקינייא טדמשעג ןייז ןוא רונש
 רעטנוא םיא טימ ךיז טניֿפעג םלצ רעד לייוו ,קידניז ןעזעג ךיז רע טָאה רַאֿפרעד
 ןלײטוצּפָא טשינ זיא סָאװ ,טייקשיאיוג רעייז ןוֿפ קלח ַא זיא םלצ רעד .ךַאד ןייא
 ןוא ,"םיפרּת, ערעייז אליממ ךיז ןעניֿפעג טרָאד ,ךיז ןעניֿפעג ייז ואוו :יײז ןוֿפ
 ןיא טזָאלעגנײרַא ייז טָאה רע סָאװ ,םעד ףיוא טַאהעג הטרה טשינ רע טָאה ױזַא
 טָאג ןייז ןגעק ךערברַאֿפ ןייק םעד ןיא ןעזעג טשינ ךיוא טָאה רע ןוא ,בוטש ןייז
 ןייז וצ גנולדנַאה ןייז ןעזעג טָאה רע ,הברדַא ,רָאנ ,טייקשידיי ןייז ןגעק רעדָא
 טימ וליֿפַא רָאנ ,רעטָאֿפ ןוא שטנעמ ןוֿפ ליֿפעג ןייז טימ רָאנ טשינ םּכסה ןיא
 ,ןוט ןסייהעג םיא סע טָאה טָאג ,םיא ןוֿפ סָאד לי טָאג :הנומא ןייז וצ בוח ןייז

: 
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 סע ןוא ."קידמערַאברעד ןייז ריא טלָאז ױזַא ,קידמערַאברעד ןיב ךיא יוװ ױזַא"

 יז ןענייז ןעמעלַא ךָאנ ןוא .םינב לע בא םחרכ :הרוּת רעד ןיא ךָאד טייטש

 .רעדניק ענייז ךָאד

 יו ,עיוג ַא רַאֿפ יו ליֿפעג ןייק טַאהעג טשינ לָאמ ןייק ןירעמ רַאֿפ טָאה רע
 ןוא ריא ןשיווצ דיישרעטנוא ןַא טכַאמעג קידנעטש טָאה רע .רעדמערֿפ ַא רַאֿפ
 "ניק עריא ןוֿפ טנעקעג יז טָאה רע סָאװ ,סָאד .רעטָאֿפ ריא ,לשמל ,יוװ ,ערעדנַא
 טימ ןבעגּפָא ךיז טֿפַאשביל ליֿפ ױזַא טימ טגעלֿפ יז סָאװ ,סָאד ןוא ,ןָא ןרָאי-רעד
 + טָאה רָאנ ,רַאֿפרעד סטלָאצַאב ןעמענ טלָאװעג טשינ לָאמ ןייק טָאה ןוא ןענעטיינ
 ריא -- ,שֿפנ-תריסמ טימ וליֿפַא לָאמטֿפָא ןליוו םענעגייא ריא טימ ןוטעג סע
 ןוֿפ ןגיוא ענייז ןיא ןבױהעגסױרַא יז טָאה -- ,רַאֿפרעד ןגָאלש יז טגעלֿפ רעטָאֿפ

 טֿפָא ,עדמערֿפ ַא יו םיא רַאֿפ טריטסיזקע ןבָאה סָאװ ,םייוג עסַאמ רעסיורג רעד |

 ,יז טָאה ןוא ,טשינ תוכייש ןייק ריא וצ טָאה רע סָאװ ,טלעוו עכעלטניײֿפ ַא לָאמ

 ןָאק יו -- ,החּפשמ טשינ ,אלימ :דמעמ ןרעדנוזַאב ַא ןיא טלעטשעג ,ןירעמ
 ןיא ןעוועג זיא יז .עדמערֿפ ןייק טשינ ךיוא רָאנ --- ? החּפשמ ןייז ןיטסירק ַא

 דניק ַא .הניחב רעדנוזַאב ַא ןיא ךיז טניֿפעג סָאװ ,שֿפנ רעדנוזַאב ַא יו ןגיוא ענייז

 "רַאֿפ .תונמחר ןשידיי ןוֿפ הדימ רעד טימ ,ץרַאה שידיי ַא טעמּכ טימ םייוג ןוֿפ

 ,םישעמ עריא רַאֿפ תוכז סיורג ןבָאה יאדװַא טעװ ןוא הווצמ :עסיורג ַא ךיז טניד

 | ,אבה םלועל קלח ַא ןבָאה סיוועג טעוו

 םעד ןוֿפ טייצ רעד ןיא וליֿפַא ריא ןגעק טשינרָאג טַאהעג טשינ טָאה רע
 ,םעד רַאֿפ טקידלושַאב טשינ יז טָאה רע .טעב-ןטיוט סירעה ייב קילגמוא ןסיורג

 טגנַאלרַאֿפ טָאה יז ןוא טריֿפרַאֿפ יז טָאה גניווריוא .ןוטעגּפָא טָאה גניווריוא סָאװ

 יז סָאװ ,טכער רָאנ ךָאד זיא סע ,אלימ .הּפרח ריא ןקעדרַאֿפ לָאז רע זַא ,םיא ןוֿפ

 ןייז טדמשעגּפָא טָאה יז סָאװ ,ןוטעג יו ןֿפלָאװ-השמ סע טָאה יאדווַא .ןוטעג טָאה

 דניק ריא ןבעג טלָאװעג טָאה יז ! ןֿפלעה טנָאקעג ךיז יז טָאה סָאװ רָאנ ,לקינייא

 ,הנומא ריא

 ןייז תעשב ,םיא רַאֿפ ןזיוװַאב ךיז טָאה יז סָאװ ,טקַאֿפ םצע רעד ןיוש ןוא
 ןעוועג זיא רע תעשב ,טנַאה רעד ףיוא לּפירק םעד טימ טזָאלרַאֿפ םיא טָאה בייוו

 ןוא ,הסנרּפ ןֿפַאשניײא זומ רע .ןבעג הצע ןייק ךיז טנָאקעג טשינ ןוא ןרױלרַאֿפ

 סָאװ ,ָאטשינ רענייק זיא סע ןוא ,ןייטש ַא יו ,ןוז ןייז טגיל ךייה רעד ןיא ןביוא

 ,םָארק רעד ןיא ןטנוא ,ךעבענ ,טייטש רע .ןעגנַאלרעד רעסַאװ זָאלג ַא םיא לָאז

 טזייװַאב ,טנעמָאמ ַאזַא ןיא ,לָאמסנעד ןּוא --- ,ןוז םייֵב ןביוא זיא ץרַאה ןייז ןוא

 ןענירעד טָאה רע .עקילַאק ןטימ ּפָא דלַאב ךיז טיג ןוא ,קירוצ טמוק ,ךיז יז

 -סױרַא םיא לָאז יז זַא ,טקישעג טושּפ יז טָאה טָאג : םיהלא-עבצא ןַא טעמּכ ןעזעג |

 "וצ טנָאקעג יז רע טָאה ױזַא יו .דניק ןייז ףיוא ןבעג גנוטכַא לָאז יז זַא ,ןֿפלעה

 רעד ןוֿפ ןעמוקניירַא ליוו ןוא ריא ןיא ןָא טּפַאלק יז ןעוו ,ריט ןייז ןוֿפ ןזייווקיר

 1 טזָאלרַאֿפ יִז טָאה ןוז רענעגייא ןייז סָאװ ,דניק ריא טימ סַאג

 ןסיוועג ןייז טָאה ,ןעמונעגנירַא יז טָאה רע סָאװ ,םעד רעביא טשינ ,ןיינ

 טָאה רע זַא ,רעכיז ןעוועג רע זיא םעד ןיא ,טרעקרַאֿפ .ןעור םיא טזָאלעג טשינ

 -- ,דניק ןגעק טַאהעג טשינרָאג ךיוא רע טָאה יאדוװַא ןוא ,טלדנַאהעג קיטכיר

 עמַאמ ַא ןוֿפ ןרָאװעג ןריובעג זיא סע זַא ,קידלוש ;ךעבענ ,דניק סָאד זיא סָאװ

 טקידלושַאב טשינ םענייק טָאה רע ,ןיינ ! טדמשעגּפָא סע טָאה ןעמ ןוא עיוג ַא
 "ייא ןייז ןוא ,ןגניווריוא ,ןוז ןייז רשֿפא ץוחַא ,שינעעשעג רעשיגַארט רעד ןיא

 | .לזמ םענעג
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 ךרוד טשינ -- לארשי ןוֿפ הדע רעד ןוֿפ ןֿפרָאװעגסױרַא ןעזעג ךיז טָאה רע
 ןייז ןוֿפ דלוש רעד ךרוד רָאנ ,דלוש סדניק םעד ךרוד טשינ ,דלוש ,סירעמ ,ריא
 טָאג סָאװ ,ףָארטש ןייק טשינ רעמ זיא סע .טשינ םיא ליוװ טָאג ,לזמ םענעגייא
 טָאג ,ןיד-קסּפ ַא זיא סע ,הבהאב ןעמונעגנָא רע טלָאװ סָאד ,םיא ףיוא ןָא טקיש
 ,ןדיי ןוֿפ רֿפס ןוֿפ ןקעמסיוא םיא ליוװ רע .ןטכינרַאֿפ ,הלילח ,םיא ליוו

 ןֿפוא-םושב ,ןיינ ,לארשי רֿפס ןוֿפ ןקעמסיוא ןזָאל טשינ ךיז טעװ רע ,ןייג
 טעוװ ,ןטלַאהנָא ךיז טעװ רע .תולזמ ןוא רעטעג טימ ןעלגנַאר ךיז טעוו רע .טשינ
 ,לארשי ןוֿפ שרוש םעד ןָא לגענ יד טימ ןּפינקנָא ךיז

 ךיז רע טָאה -- "7? ייז ןוֿפ ןרעדנוזּפָא טֿפרַאדַאב עקַאט ךיז ךיא בָאה רשֿפא;
 ךיא זַא .טנָאקעג טשינ שרעדנַא בָאה ךיא ,למיה ןיא עטַאט .,ןיינא -- .טגערֿפעג
 -עג טשינ שרעדנַא בָאה ךיא רָאנ ,רַאֿפרעד ךימ ףָארטש ,ןוטעג סטכעלש בָאה
 ",,,'םינב לע בא םחרּכ' :הרוּת ןייד ןיא טגָאזעג ןיילַא טסָאה .טנָאק

 סֿפלָאװ:השמ ןטיהוצּפָא תוחוּכ עלַא טימ טימעג ךיז ירעמ טָאה לייוורעד
 ןעוועג טלָאװ סע יו ,בוח ןקילייה ַא רַאֿפ טכַארטַאב טָאה יז סָאװ ,טייקשידיי
 עקישײלֿפ יד טכַארטַאב טָאה יז :רעמ ךָאנ .הנומא רענעגייא ריא ןוֿפ לייט ַא
 ןעמוק טשינ לָאמ ןייק ןרָאט יז : ךַאז עשיטסימ ַא סעּפע יו ךעלּפעט עקיכלימ ןוא
 ,טָאה יז ןוא -- ,ןעשעג סכעלקערש סעּפע טעוװ ,ָאי ,הלילח ,רעמָאט לייוו ,ןעמַאזוצ
 ,הרובד יו ךיק סֿפלָאװ-השמ ןיא תורשּכ ןֿפױא טסַאּפעגֿפױא רעמ וליֿפַא ,רעבירעד
 ,ךיק ןיא ילּכ רעדנַא ןַא רעדָא ,לֿפעל ַא ,לּפעט ַא ןעמונעג טָאה יז ןעוו ,לָאמ ןדעי
 -םיר סע זיא :ןענעטיינ ףיוא ןקילב עקידנגערֿפ-קידנטעב טימ טקוקעג יז טָאה
 טייטש יז יו טקרעמַאב טָאה רע ןעוו ,טכַאלעג טָאה ןעטיינ ?רשּכ סע זיא ?קיט
 לקיטש ַא ףיורעד ןגײלוצֿפױרַא טרעטיצ ,טנַאה ןיא רעלעט ַא טימ טלֿפײװצרַאֿפ
 | .רעטוּפ

 ? רעטוּפ ןגײלֿפױרַא ןעמ געמ רעלעט םעד ףיוא ,טענ ,טשינ טסייוו ---
 ? םס ,רעטוּפ ןעד זיא סָאװ 1 טשינ סָאװ רַאֿפ ---
 ,ןיימ ךיא סָאװ ,טסייוו וד ,ייג ןיוש ייג ---
 זיוה סָאד זיא ,ןירַא בוטש ןיא ןעמוקעג טסיב וד טניז ,ירעמ ,טסייוו וד --

 ,זיוה שידיי רשּכ ַא ןרָאװעג
 ? טשינ רעירֿפ ןוא --
 ,ףיורעד ףיוא טסַאּפ וד טניז יו ױזַא טשינ --
 ןרשּכ ןֿפױא ןקישט ַא ןכָאקּפָא לעװ ךיא ןעוו זַא ,טסביולג וד ,טענ .רעה --

 בָאה ךיא .סע טוט ןעמ ױזַא יו ,סייוו ךיא ?ןסע עטַאט ןייד סע טעװ ,רעגייטש
 / ,סע טוט עמַאמ ןייד יו ןעזעג

 .ןוואורּפ סע טסנָאק --
 רעטייווצ רעד ףיוא ּפַאש-רעשטוב ןרושּכ ַא ןיא ,ירעמ ,ןעגנַאגעגקעװַא יז זיא

 ,ןקישט ַא ןבעג ןסייהעג ךיז טָאה ןוא ,טנעקעג טשינ יז טָאה ןעמ ואוו ,וינעווע
 | ,"רשּכ ילטקירטס ןייז זומ יז רָאנ;

 זיא סע ,רשּכ ןענייז סנקישט עניימ עלַא ? רשּכ ילטקירטס ,ריא טניימ סָאװ ---
 -ךשּכ ַא סעשטיוועלעומש ןבעג ךייא ןָאק ךיא ,ּפַאש-רעשטוב רערשּכ ַא רימ ייב
 ןֿפױא רערעייט טנעס ייווצ טימ ןטסָאק ךייא טעװ סָאד רָאנ ,ןקישט עטעליוקעג
 | .טנוֿפ

 ךיא -- ,טמעשרַאֿפ לסיב ַא ,ירעמ טכַאמ -- ,ןטעב סעּפע ךייא לעװ ךיא --
 ױזַא יו ,ןגָאז טשינ רימ ריא טנָאק ,"ליַאטס, ןרשּכ ןֿפױא ןקישט יד ןכָאק ליוו
 | ? סע טוט ןעמ
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 !עקשידיי ַא ןעד טנעז ריא ? ןסיוװ סָאד ריא טֿפרַאדַאב סָאװ וצ --

 טסע רע ןוא ,דיי רעזעיגילער ַא רעייז זיא רעווש ןיימ רָאנ ,טשינ ךיא --

 עשידיי ַא טכָאק ןעמ ױזַא יו רימ טגָאז ,ךייא טעב ךיא .רשּכ זיא סע סָאװ ,רָאג

 | .ןקישט
 ךיז טרעה ,ונ -- .קנואוו ַא טימ רעשטוב רעד טגָאז -- ,ײטשרַאֿפ ךיא ,ָא --

 לסיש ַא ןיא ןײױַא יז טגייל ןעמ ,ןקישט יד ןעמ טמענ טשרעוצ .ּפָאק טימ וצ

 .טייצ העש ַא ,יונעג ,טייצ העש ַא ךיז ןקייוו יז טזָאל ןעמ ןוא רעסַאװ טלַאק טימ

 .ריא ןוֿפ ןענירסיוא לָאז טולב ןּפָארט רעדעי זַא ,ןצלַאזנייא טוג ? ןענַאטשרַאֿפ

 סָאד ּפֶא ןעמ טשַאװ ךָאנרעד .טייצ חעש עבלַאה ַא ץלַאז ןיא ױזַא יז טוָאל ןעמ

 יו םעט ַא טָאה סע ןעו ,ךָאנרעד .ןכָאק םוצ ןקישט יד וצ טלעטש ןעמ ןוא ץלַאז

 טליװ ריא בוא ."ליַאטס, ןרשּכ ןיא ןקישט רשּכ ַא סע זיא ,יורטש טייק ןעמ

 רעשטוב רערשּכ רעשידיי רעד ךיז טּפַאלק -- ,ןעמוקַאב ליואוו ךייא סע לָאז ,יֹױזַא

 ןייז רעביא ץױיש ןסייו ןטקעלֿפרַאט-טו לב םעד ףיוא רעגניֿפ עטעֿפ יד טימ

 רערשּכ רעשידיי רעד םירָאװ ,לכיימש ַא ןָא סױרַא סע טגָאז רע ןוא ,לכייב ןקיד

 .ץל ַא ןעוועג זיא רעשטוב
 -השמ וצ דניק ריא טימ טייג ןוא ןקישט ערשּכ עטקַאּפעגנײא יד ירעמ טמענ

 -ןביז רעד ייב ךריק ענרעצליה עניילק יד ךרודַא יז טייג לייוורעד .םײהַא ןֿפלָאװ

 ןעוו ,ןײרַא ךריק רעד ןיא טשינ ןעמ טייג ױזַא יו זיא .סָאג רעטסקיצױעֿפ ןוא

 יז זומ ?ןקישט ערשּכ ַא ןכָאק וצ יװ םעלבָארּפ רערעווש ַאזַא רַאֿפ טייטש ןעמ

 ,ןרעװ טלכיורטשעג טשינ לָאז יז זַא ,ןֿפלעה ריא לָאז רע .ןסוזעי ןטעב ןײגנײרַא

 ,ןקישט ריא ןסע לָאז ףלָאװ-השמ ןוא טוג ןייגּפָא לָאז ץלַא זַא

 ךריק רעד ןיא ןעגנַאהעגֿפױא ןעמ טָאה ץיירק ןֿפױא ןסוזעי ןטצינשעג םעד

 ,ןטָאש ןקיבײא םעד ןיא ןעקנורטױַאֿפ ןצנַאג ןיא זיא רע זַא ױזַא ,ןקלַאב ןֿפױא

 ,בייל ןטצינשעג ןייז ןעז רָאנ ןָאק ירעמ .ךריק רעניילק רעד ןיא טשרעה סָאװ

 ןָא יז ןבָאה רַאֿפרעד .םינּפ ןייז טשינ רעבָא ,ץלָאה םוצ עטלגָאנעגוצ ,סיֿפ ענייז

 ,עירַאמ עקילייה יד עשינ ַא ןיא טלעטשעגקעװַא רַאטלַא ןסיורג םעד ןוֿפ טייז ַא

 ,טכיל רָאּפ ַא ריא רַאֿפ ןטכייל סע ןוא ,ןייטשלמרימ ןסייוו סיוא עטקַאהעגסיוא ןַא

 רעקיליײה רעד ןיא ליֿפעג םורֿפ ַא טימ ןייא ךיז טקוק ,רעטנעענ וצ טייג ירעמ

 ןעק יז זַא ,ריא ךיז טכַאד סע .ךרודַא יז טמענ רעטיצ רעקיליײה ַא .םינּפ סעירַאמ

 סע רָאג ,רָאװ ןֿפױא יצ םולח ןיא -- ,ןעזעג ואוו-ץעגרע סע טָאה יז זַא ,םינּפ סָאד

 ,ןקַאב ענעטינשעג ךעלגנעל ,עדַארג .וליֿפַא טנעָאנ ,טנַאקַאב רעייז רַאֿפ ריא טמוק

 ,עלוֿפ ,ןגיוא יד ;עבמָאג רעכעלגנעל ַא ןיא קימרָאֿפ-לַאװָא ּפָא ךיז ןסילש סָאװ

 ןגיוא יד רעביא ךעלדעל יד ;ןזנַאר עטרעגנעלעגסיוא עקידהנבל-בלַאה ןיא ןציז

 "גפרַאוּפָא ,ןרעטש ןקידתוכלמ ןכיוה ,ןטַאלג םעד רעטנוא ןוֿפ סיױרַא ךיז ןטלוב

 .דַארג זיא זָאנ עניד עגנַאל יד ;ןקַאב יד רעביא ןטָאש ןעמורֿפ ,ןכייוו ַא קיד

 רעסייוו רעד .רעדיינשנייטש-רעטסיימ ַא ןוֿפ טנַאה רעד טימ ןטינשעג קידעיניל

 בלַאה זיא סָאװ ,ליומ ריא םורַא קידנרעטיצ ,קידעבעל-וויטיסנעס זיא ןייטשלמרימ

 ,תונמחר ןוא עביל סיוא טקירד סָאװ ,קילב ַא טימ טקוק יז יװ ,ןֿפָא

 יז טגיל רעטעּפש טונימ ַא .לייוו ַא רוגיֿפ רעד ייב טֿפַאגרַאֿפ טייטש ירעמ

 עירַאמ רעקילייה רעד רַאֿפ טלייצרעד ןוא ,טכַאמרַאֿפ ןגיוא יד ,יגק יד ףיוא ןיוש

 ,ןצרַאה ןֿפױא ריא טגיל טע סָאװ ,ץלַא

 ,רימ וצ ןעוועג סוג ױזַא זיא ,דיי רעטלַא רעד ,רע ,רעטומ עקילייה ,טסעז וד,

 .טיוג רעסיורג ַא ןיא ןֿפלָאהעגסױרַא רימ טָאה רע .דניק ַא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו

 .טֿפַאשרַאֿפ תורצ ליֿפ ױזַא םיא בָאה ,םיא וצ ןעוועג טכעלש ױזַא ןיב ךיא ןֹוא
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 -ניײרַא לקינייא ןייז ךיא בָאה רעטעּפש ןוא ,ןוז ןייז טיא ןוֿפ ןעמונעגוצ בָאה ךיא
 ןיא יױזַא טביולג רע ,םורֿפ ױזַא זיא דיי רעד ןוא .הנומא רעזדנוא ןיא טכַארבעג
 .ןוטעג םיא בָאה ךיא סָאװ ,םעד ןוֿפ רועיש ַא ןָא טדייל רע זַא ,טָאג ןשידיי ןייז
 זַא ,וליֿפַא ליוו רע ןוא ,ןיירַא בוטש ןייז ןיא טזָאלעגנײרַא ךימ רע טָאה ךָאד ןוא
 ןוז ַא טָאה רע ןוא ןײלַא רענייא זיא רע .דניק ןיימ טימ םיא ייב ןעניואוו לָאז ךיא
 ןקידתבש ןייז ןטײרברָאֿפ םיא רַאֿפ ליוו ךיא ןוא .,גָאטײרֿפ זיא טנייה .לּפירק ַא
 ןכָאקּפָא יז ליוו ןוא ןקישט ערדשּכ ַא טפיוקעג בָאה ךיא .תנומא ןייז טיול טיײצלָאמ

 תבש ןייז ןעווַארּפ ןענָאק לָאז רע זַא ,ןצעזעג-עטעיד עשידיי יד טיול ,םיא רַאֿפ
 רימ לָאז סע זַא ,ױזַא ךַאמ ,ךיד טעב ךיא ,עירַאמ עקילייה .טניואוועג זיא רע יוו
 ןסע לָאז רע זַא ,טייצלָאמ ןקידתבש סרעווש ןיימ קיטכיר ןטיירגוצוצ ןעגנילעג
 לָאז רע זַא ,ןוז ןייד טעב ןוא .םיא .רַאֿפ טיירגעגוצ ןבָאה לעוװ ךיא טָאװ ,םעד ןוֿפ
 ןעמעגנָא סע לָאז רע ןוא ,דניק ןיימ וצ רעווש ןטלע ןיימ ןוֿפ ץרַאה טָאד ןרעקַאב
 --- ,דניק ןיימ ןבָאה ביל לָאז דיי רעד זַא ,ױזַא ליוו ךיא --- ,לקינייא ןייז רַאֿפ

 "ףימ רַאֿפ סָאד וט ,ןצרַאה ןצנַאג ןיימ ןוֿפ ךיד טעב ךיא

 רובש ןייז יװ רע טעז ,ףלָאװ-השמ םָארק רעד ןוֿפ ףױרַא טמוק רעטעּפש
 .רעלעט ַא ףיוא ןוח ַא טלַאה

 .רע טגערֿפ --- ? סָאד זיא סָאװ --
 ךיוא ךיא בָאה .גָאטײרֿפ ףיוא ןקישט ַא קידנעטש טכָאק רעגיווש יד --

 ,*ליַאטס, ןרשּכ ןֿפיױא קיטרַאֿפ יז ךַאמ ןוא רעשטוב ןרשּכ ַא ייב ןקישט ַא טֿפיוקעג
 ,גָאטײרֿפ ךָאד זיא טנייה

 ?סע זיא ןקישט ַא רַאֿפ סָאװ ? ןקישט ַא --
 ַא סעשטיוװעלעומש .ןה ערשּכ ַא זיא סע ,יקטווָאדיוװַאד רעטסימ ,ָא --

 -טג יז בָאה ךיא .ךיז ףיוא עכמָאלּפ יד טַאהעג טָאה יז .ןוח עטעליוקעג-רשּכ
 .וינעווע רעטייווצ רעד ףיוא רעשטוב ןױשּכ ןשידיי ַא ייב טֿפױק

 ?ןכָאק םוצ טיירג סע טכַאמ ןעמ ױזַא יוװ ,טסייוו וד ןוא ---

 העש ַא .טגָאזעג רימ סע טָאה רעשטוב רעד ,יקסווָאדיװַאד רעטסימ ,ָאי --
 ,ץלַאז ןיא ןטלַאה העש עכלַאה ַא ךָאנרעד ,העש ַא טקנוּפ ,רעסַאװ ןטלַאק ןיא ןקייוו
 ירעמ טקוק -- ,ןבילברַאֿפ טונימ ןעצ ךָאנ ,ץלַאז ןיא טונימ קיצנַאװצ ןיוש זיא יז
 ,רעגייז ןֿפױא

 קידנעיצ ,ךיז רַאֿפ ףלָאװ-השמ טגָאז -- ,"ןיטסירק ַא ןוֿפ לסיב ַא לַאֿפנײא ןַא;
 .ןעמענוצנָא סָאד יוזַא יו ןיילַא ןסיוו וצ טשינ ,לסקַא יד טימ

 א טֿפַאשעגניײא ,ןֿפָאלעג -- ,טוט ירעמ טָאװ ,םיא ןיא ןָא סע טריר סעּפע
 ;ץרַאה ןיז טמערַאװ סע -- ,יד ןשידיי ןטױל וצ יז טיירג ןוא ןוה ערשּכ
 ...םיא רַאֿפ תבש טכַאמ עיוג יד --- ,רעדיוורעד ךיילגוצ םיא ןזיא סעּפע ןוא
 ,םָארק ןיא קירוצ ּפָארַא טייג ןוא טרָאװ ןייק טשינ רע טגָאז

 ,ןיירַא בוטש ןיא ףױרַא טמוק ןוא םָארק יד וצ טכַאמ רע ןעוו ,טכַאנרַאֿפ
 יד ןיא ןהרובד ייב ןעוועג זיא סע יו ױזַא טקעדעג שיט םעד ןָא רע טֿפערט
 .טכיל ןענערב ,םייה רעד ןוֿפ טכַארבעג טָאה הרובד סָאװ ,רעטכייל ענעשעמ ייווצ
 -תבש ַא טימ טקעדעגוצ ,תולח ייווצ ןגיל ,לוטטש-רעטָאֿפ םעד רַאֿפ ,ןָא-ןביוא ןוא
 ,לכיטשיט

 .ליומ ןֿפָא ןַא טימ ףלָאװ-השמ טייטש --- ?ןוטעג ץלא סע טָאה ױעוװ --
 בָאה ,דניק ַא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,סע טוט רעגיווש יד יו ןעזעג בָאה ךיא --

 ןדנוצעגנָא טכיל ןעז וצ טַאהעג ביל קידנעטש בָאה ךיא .ןוטעגכָאנ יונעג ץלַא ךיא
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 ו

 ירעמ טגָאז -- ,גהנמ רעשידיי רענייש ַאזַא זיא סע .שיט ןֿפױא טכַאנ-וצ-גָאטײרֿפ
 -עגּפָא ןַא ,עטסָאבעלַאב עשידיי ערשּכ ַא ,שיט םייב טציז יז יו ,לכיימש ַא טימ
 טלַאה יז סָאװ ,דניק סָאד ןוא ,דיילק ןטסעב ריא ןיא ,עטמעקרַאֿפ ַא ,ענעשַאװ
 ןייז ןיא ןוטעגנָא ןוא טמעקעגסיוא ,ןשַאװעגּפָא ךיוא זיא ,לוטש ַא ףיוא ךיז ןבעל

 ,לגוצנַא ןטסעב

 ןֿפױא גנוטרַאװסיױוא טימ טקוק ןוא ,רעטַאוװעמּת ַא ,לוטש ןייז ףיוא טציז ןעטיינ
  .ןוט ָאד טעװ רע סָאװ ,רעטָאֿפ

 סָאד ,ןוט וצ סָאװ ,טשינ טסייוו ןוא ,רעטֿפילברַאֿפ ַא ,ףלָאװ-השמ טייטש
 ןוא ,רונש ןייז ךָאד זיא יז :ןשטנעמ ַא ןעמעשרַאֿפ טשינ םיא טזָאלרעד ץרַאה
 תבש טכַאמעג טָאה ןוא טימעג ױזַא ךיז טָאה יז ןוא ,לקינייא ןייז זיא דניק סָאד

 ,טבעלרעד ךיז טָאה רע סָאװ וצ ,םיא וצ דניוו ןוא ייוו זיא ךָאד ןוא -- ,םיא רַאֿפ |
 -ַאוו םייב ּפָא ךיג ףיוא ךיז רע טשַאװ ..,.םיא רַאֿפ תבש ןכַאמ לָאז עיוג ַא זַא
 סָאד ןָא טוט ןוא רעדיילק עקידעכָאװ יד ךיז ןוֿפ 'ּפָארַא טֿפרַאװ ,ןַארק-רעס

 ,ּפענק ענעכוט ענעבירעגּפָא יד טימ *טרעבלַא ץנירּפ, םעד ,שובלמ עקידתבש
 סעשטיוועלעומש ןיא ןייג טשינ ןיוש טעװ רע ,אלימ .לוש ןיא טגָארט רע סָאװ
 קעװוַא ךיז טלעטש רע רָאנ ,טכַאנדוצ-גָאטײרֿפ ןדעי סע טוט רע יוװ ,ןענעװַאד לוש

 ןעלמרומ ןּפיל ענייז .הליֿפּת רעד ןיא ץרַאה ןייז סיוא טסיג ןוא טנַאװ רעד ייב
 ַא ,הליֿפּת ערעדנַא ץנַאג ַא סיוא ךיז טכעלֿפ ץרַאה ןייז ןיא רָאנ ,"הננרנ וכל;
 ןוא ןגעוו ענייז ןיא ןיילַא טעשזדנָאלב סָאװ ,ןשטנעמ םעד ןגעוו טָאג וצ הליֿפּת

 ןיא עיוג יד טזָאלעגנײרַא טָאה רע סָאװ ,טוג רע טוט יצ ; טוט רע סָאװ טשינ טטייוו
 ,םיכרד עריא ןוֿפ ,ריא ןוֿפ ןריֿפרַאֿפ זייווכעלסיב ךיז .טזָאל רע ןוא ,בוטש ןייז
 ןוא ,רונש ןייז זיא יז סָאװ ,ריא וצ רעמ לָאמַא סָאװ ךיז טגיינ ץרַאה ןייז ןוא
 !יױג ַא ,ךעבענ ,זיא ןוא -- לקינייא ןייז זיא סע סָאװ ,דניק םוצ -- רעמ ךָאנ
 .טשינ רעדָא ,תבש ריא ןָא טמענ רע סָאװ ,טוג רע טוט יצ ,טשינ ןיילַא טסייוו רע
 רעסעב ןוא ריא וצ ןקור ןטימ ןעיירדסיוא טֿפרַאדַאב רָאג ךיז רע טָאה רשֿפא
 יד ,יז סָאװ ,שיט ַא ייב ןציז רעדייא ,רעטצניֿפ רעד ןיא תבש םעד ןטכידּפָא

 . ?םיא רַאֿפ קידתבש טקעדעג טָאה ,עיוג

 ןשידיי ןוֿפ ּפָא ,הלילח ,טערט רע זַא ,טרעטיצעג טָאה ץרַאה סֿפלָאװ-השמ
 ךיז טימ סָאװ ,ןשטנעמ ןקידעבעל ַא ןעמ טמעשרַאֿפ ױזַא יו ,רעדיוו ןוא .געוו
 ץרַאה ַא ןבָאה רע ןָאק ױזַא יו ? םיא רַאֿפ ןוא ןוז ןטלּפירקרַאֿפ ןייז רַאֿפ ױזַא
 שײלֿפ-ןוא-טולב ענעגייא סָאד זיא ?שיײלֿפ-ןוא-טולב ןגייא ןייז ןוֿפ ךיז ןועקוצּפָא
 ףיוא ּפָא ,הלילח ,םיא טריֿפ ןוא הנומא ןייז רעביא ,הלילח .רבוג רעמ לָאמַא סָאװ
 ןייז ןיא ייברעד טעב ןוא ךיז רַאֿפ "ידוד הכל; רע טגניז ? געוו ןכעלרעֿפעג ַא

 *? ןוט לָאז ךיא סָאװ ,ךימ ןרעל ,למיה ןיא רעטָאֿפ ,רימ ףיוא תונמחר בָאה; :ץרַאה

 .לּכ-םדוק .ןוט וצ טָאה רע סָאװ ,רע טסייוו ,הרשע-הנומש סיוא טייג רע ןעוו

 ןייק ןוא, גרָאז ןייק ךיז וצ ןזָאלוצ טשינ ןעמ רָאט תבש ןוא -- ,תבש טנייה זיא

 ױזַא זיא סע ןעוו ןוא --- ,קיטכיר ןוא רָאלק ןייז זומ ץלַא ,קֿפס ןייק ,שֿפנ-תמגע
 ,תבש ןייז ןעמעננָא ףרַאדַאב רע ןוא ,טכַאמעג ױזַא טָאג טָאה םּתסה-ןמ ,ןרָאװעג

 .טנעה עכלעזַא ןוֿפ טמוק רע וליֿפַא ןעוו

 ,רונש רעד וצ עקַאט עלעכיימש קידתבש ַא טימ ,ףלָאװי השמ ,ןָא ךיז רע טֿפור

 : ןיטסירק רעד וצ

 ןגױצעגֿפױא ןעוועג טסלָאװ וד יו ױזַא טקנופ טיירגעגוצ וטסָאה ץלַא --

 ,בוטש רעשידיי ַא ןיא
 ָּו
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 ןרָאיירעדניק עניימ בָאה ךיא זַא ,ביולג ךיא ?יױזַא טשינ ןעד סע זיא --
 .ןרעטלע עניימ ייב יו בוטש ןיא ךייא ייב רעמ טכַארברַאֿפ

 ? שודיק ףיוא ןייוו רעד זיא ואוו ןוא ---
 סעּפע ךָאד יז טָאה רשֿפא .טּפַאלק ץרַאה ויא ,ןקָארשרעד ,טיור טרעו ירעמ

 ?ןוטעג קיטכיר טשינ
 זַא ,טסואוועג בָאה ךיא .סע טוט ןעמ יֹוזַא יו טסואוועג טשינ בָאה ךיא --

 יז טגָאז -- ,ןֿפױק וצ טַאהעג ארומ רעבָא בָאה ךיא ,ןייוו ןבָאה ףרַאדַאב ןעמ
 | .ןריױלרַאֿפ

 -סיורַא טשינ-ריש ךיז טָאה *רעטכָאט/, --- ...ןיימ ,ןוטעג קיטכיר טסָאה--
 סע טלַאה ךיא .ןינע רעלעדייא ןַא זיא שודיק ףיוא ןייוו --- .םיא ייב טּפַאכעג
 עלעשעלֿפ ַא סיױרַא טמענ ,לקנעש םוצ וצ טייג רע ןוא -- .ךיז ייב טײרגעגנָא
 -השרד ןעמוקַאב ךָאנ םיא טָאה רע סָאװ ,רעכעב-שודיק םענרעבליז ןטימ ןייוו
 טמענ ןוא קעװַא ךיז טלעטש ,רעכעב םעד ןָא ךיז טסיג ,רעווש ןייז ןוֿפ קנַאשעג
 ; גנַאזעג ןקידהנווּכ ,ןעמורֿפ טימ ,ךיז קידנעלקָאש ,ןגָאז

 ...םאבצ לכו ץראהו םימשה ולכיו ,..יששה םוי --
 סע זַא ,ןּפיל יד ףיוא רעגניֿפ ןטימ דניק םעד ןָא ירעמ טזייוו -- ...שש --

 ןייא ןיא ייברעד טייטש יז סָאװ ,שודיק טכַאמ ףלָאװ-השמ תעשב ןגייווש לָאז
 ."עסעמ עכיוה, יד טכירעגּפָא טלָאװ ףלָאװ-השמ ךיילג ,ןרעטַאלֿפ ןוא ןרעטיצ

 םעד טשינ ,ןירעמ טשינ ןעקנירט וצ ןבעגעג טשינ רע טָאה ןייוו םעד ןוֿפ
 וצ ןעוועג טניואוועג זיא רע יוװ ,לָאמ סָאד ןענעטיינ וליֿפַא טשינ ךיוא .,,לקינייא
 -רַאֿפ טשינ לָאז רע ידּכ ,ןעקנירט וצ טניזעגזיוה ןייז סוּכ-שודיק םעד ןוֿפ ןבעג
 ןשַאװעג טַאהעג ךיז טָאה רע ןעוו ,רע טָאה רעבָא רַאֿפרעד .עדמערֿפ יד ןעמעש
 ןירעמ טגנַאלרעד ,הלח רעד רעביא "איצומהג ַא הנווּכ סיורג טימ טכַאמעג ןוא
 .לקינייא ןרַאֿפ איצומה ַא ןטינשעגּפָא וליֿפַא ןוא איצומה ַא

 הלח לקיטש סָאד וצ טרַאש ןוא ףלָאװ-השמ טגָאז -- ,איצומה ַא םיא ביג --
 ,לקינייא ןייז

 ריד סע טָאה עדייז רעד -- .דניק םוצ ירעמ טגָאז -- ,סע םענ ,סע םענ --
 -עג ןבָאה ןּפיל עריא ,רערט ַא טעשטשילבעג טָאה ןגיוא עריא ןיא -- .ןבעגעג
 ךיא ,עירַאמ עקילייה ,ריד קנַאד ךיא; :טדערעג יז טָאה ץרַאה ןיא רָאנ ,ןגיווש
 | ,"ריד קנַאד

 ןגָאלשעג ךיז ףלָאװ-השמ טָאה ,שיט םוצ ּפוז יד טגנַאלרעד טָאה ירעמ ןעוו
 רעדיוו יז רע טָאה ךָאנרעד ? טשינ רעדָא .ןייז םעוט ָאי :העד רעד טימ לייוו ַא
 ; טגערֿפעגרעביא

 ? ןטכָאשעג רשּכ ןעוועג זיא ןקישט יד זַא ,רעכיז טסיב --
 ענעטכָאשעג - רשֹּכ סעשטיוועלעומש ןוֿפ .יקסוָאדיװַאד רעטסימ ,ָאי --

 רַאֿפ טנוֿפ ןֿפױא רעמ טנעס ייווצ טנכערעג רימ טָאה רעשטוב רעד .סנקישט
 .עבמָאלּפ-רשּכ רעד

 ןוה יד זַא ,טגייצעגרעביא ןֿפלָאװ-השמ ןבָאה טנוֿפ ןֿפױא רעמ טנעס ייווצ יד
 טנכערעג עקַאט טָאה שטיוועלעומש תמחמ .ןטכָאשעג-רשּכ ןעוועג עקַאט זיא
 ,טייקרשּכ-שטיוװעלעומש ערטסקע רעד רַאֿפ טנוֿפ ןֿפױא טנעס ייווצ ערטסקע
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15 
 ריא ןיא רעיײֿפ ןקימַאלֿפ טימ ןוא םינּפ ריא ףיוא טייקיאור רעשיאָאטס טימ

 טָאה סָאװ ,לעשַאר "ןָאזרעּפ, רעד ןגעק טֿפמעקעג שריה ַאעטָארָאד טָאה ץרַאה
 ןייז ןוֿפ ,עילימַאֿפ רעד ןוֿפ ןביױרקעװַא ןייא ןיא טרעבָאר ןוז ריא ןטלַאהעג

 ץֵגֹּפָא טשינרָאג ןוז םעד ,תמא ,טָאה יז .גנודליב רעשימעדַאקַא ןייז ןוֿפ ,הביבס
 "ַאב ןוא טייקיאור רעשיגַארט ַא טימ םיא ןבעגכָאנ ןייא ןיא ןטלַאהעג רָאנ ,טגָאז
 -וצנדירֿפוצ ףיוא םעד ןיא טקיטיונעג ךיז טָאה רע סָאװ ,טלעג טימ םיא ןגרָאז
 טרעבָאר זיב ,טרַאװעג טשינ טָאה יז .טַאזנַאגַאװַארטסקע עטסופ טלעשַאר ןלעטש

 ױַאֿפ סָאד ןבעגקעװַא ןוא ןכַאז-עילימַאֿפ ערעדנַא ןענעבנגסיױרַא בוטש ןוֿפ טעװ
 ץלַא ןרעדנַא ןכָאנ ץֿפח ןקיבוטש ןייא טֿפױקרױַאֿפ ןיילַא טָאה יז .טשינרָאג ַא

 .רעטבילעג סטרעבָאד בילוצ

 יב טסעג יד) סיװרעס-עֿפָאק רענעדזערד רעד בוטש ןוֿפ קעװַא ןיוש זיא סע
  "ונַאב טזוומעג ךיז ןבָאה עילימַאֿפ-שריה רעד ןיא ןטרעצנָאק-קיזומ-רעמאק יד
 ןיוש זיא סע .(ךעלּפעט:-עוַאק עטושּפ ןיא דַאלָאקָאש ןסייה ןעקנירט טימ ןענעג

 "שיט ענעטֿפָאהעגסיוא סָאד ךיוא ,לקנעש-רעכיב-רעיימרעדיב סָאד קעװַא ןליֿפַא
 .קעוַא ןענייז ךעלטעוורעס יד טימ ךוט

 ןיא לעשַאר ןעמענ וצ ףיוא טלעג ןיא ךיז טקיטיונעג קידנעטש טָאה טרעבָאר
 ,שינרעטיצ רעליוה ןיא ןעוועג רעטומ יד זיא ,ןטרעצנַאק ףיוא ,ןענַארָאטסער עטוג
 ןייז ייב ןענעבנג יװ סרעגרע סעּפע ךָאנ ןוטּפָא טשינ ,טיהַאב טָאג ;לָאז רע זַא
 ,רעדָא ןשטנעמ עדמערֿפ ייב ןקידלושרַאֿפ טשינ ךיז לָאז רע זַא ,רעטומ רענעגייא
 ,טלעג סָאד טלעטשעגוצ םיא טָאה יז ןוא ,ץעזעג ןגעק סעּפע ןוט ,הלילח

 ,לָאמ ןדעי סקַאװ יו םינּפ ןֿפיױא ןרָאװעג לעג זיא דערדלימ רעטסעווש יד
 "הַא ןכָאנ ץֿפח ןייא בוטש ןוֿפ סיוא טֿפױקרַאֿפ רעטומ יד יװ ןעזעג טָאה יז ןעוו
 ןַא ןרָאװעג טציא זיא סָאװ ,וינעווע ןָאסידעמ ןוֿפ רעלדנעה-ןקיטנַא םעד ןרעד
 סָאװ ,רעטומ רעד ןגָאז טשינ עקַאט טעוװ יז .בוטש ןיא ייז ייב רעיײגניירַא רעטֿפָא
 טניז ,ןרעטלע ךיז םָאטּפָאר ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,םינּפ ריא ףיוא רָאנ ,ןוט וצ
 סָאד יו ןעזעגנָא ןעמ טָאה ,ןײרַא בוטש ןיא לעשַאר טכַארבעג טָאה טרעבַאר
 ןיא ךיז ןזיײװַאב ןביוהעגנָא ןבָאה רָאה עיורג ןסַאּפ עצנַאג .טדייל לדיימ ערעטלע
 ריא ןיא ,ןעגנעהּפָארַא ןביוהעגנָא טָאה עבמָאג עגנַאל יד .ּפעצ עטכידעג עריא
 -נָא ןעוועג טרָאד ךיז טלָאװ סע ךיילג .רעדיוג ַא ןזיוװַאב ךיז טָאה זדלַאה ןכיוה
 .טֿפַאשרַאֿפ ריא טָאה גנוריֿפֿפױא סטרעבָאר סָאװ ,טייקרעטיב עצנַאג יד ןבילקעג
 קיטש ַא סױרַא בוטש ןוֿפ טֿפױקױַאֿפ רעטומ יד יו קידנעעזוצ ,לָאמ ןייא טשינ
 ןסקַאװעגסיױא זיא יז סָאװ ןוא ןָא זייוודניק ןוֿפ טנעקעג סע טָאה יז סָאװ ,לבעמ
 עריא ןשיװצ ןוא -- ןטלַאהנייא ךיז טנָאקעג טשינ יז טָאה ,בוטש ןיא םעד טימ
 "! ףעט-ו-ומ/ טרָאװ סָאד ןרָאװעג ןבירעצ זיא ןייצ עטעמעשטשרַאֿפ
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 רעטכָאט רעד ןבעגעג ,ליומ םוצ רעגניֿפ ַא טגיילעגוצ רָאנ טָאה רעטומ יד
 טימ ךיז ןּפַאכסױרַא טשינ ןוא ךיז ןיא ןקיטש סע לָאז יז זַא ,קנואוו ַא ןוא ןכייצ ַא
 ריואוועג טשינ ,הלילח ,לָאז רענייק ידּכ ,רעלדנעה-ןקיטנַא םעד רַאֿפ טרָאװ ןייק
 עקיבוטש יד סיוא ןֿפױקרַאֿפ ייז סָאװ בילוצ ,רעביא ןבעל ןעיורֿפ יז סָאװ ,ןרעוו
 ףיז רעטומ יד טָאה ,בוטש יד טזָאלרַאֿפ טָאה רעלדנעה-ןקיטנַא רעד יוװ רָאנ ,ןכַאז
 :ךיז וצ טדערעג טלָאװ יז יו ,קידהחרוא-בגַא ןֿפורעגנָא

 רעד רעדייא ,ןייג לָאז "גניד, סָאד רעסעב ןטער עגנוי םעד זומ ןעמ ---
 .ןוט סעמוד סעּפע לָאז עגנוי

 םעד ןעװעטַאר טעװ רעטומ יד יוזַא יו ,טסואוועג טינ טָאה רעטכָאט יד
 ןוֿפ ןכַאז יד סיוא טֿפױקרַאֿפ ןוא ךָאנ ץלַא םיא טיג יז סָאװ ,םעד ךרוד ?עגנוי;
 בוטש ןיא סעשריה יד ייב :ןגערֿפ טשינ רעטומ יד ךָאד טעװ יז רָאנ ,בוטש
 ,תוישק ןגערֿפ ןרעטלע יד ןלָאז ייז וַא ,טנױעלעג טשינ רעדניק יד ןעמ טָאה

 ןייז ןוֿפ סיוא טּפעש רע סָאװ ,םעד טימ זַא ,טניימעג טָאה טרעבָאר ןוא
 ןטלַאהרעטנוא ןענָאק וצ ידּכ ,ורעזער רעייז ןוֿפ טשער ןטצעל םעד עילימַאֿפ
 ןעמַאמ רעד רָאג רע טוט ,םיא ןוֿפ טגנַאלרַאֿפ טשינרָאג סע טָאה יז טָאװ ,לעשַאד
 .הבוט עטסערג יד רעטטסעווש רעד ןוא

 ,טייקוויאַאנ רעייז ךרוד ןברָאדרַאֿפ ױזַא ןענייז סָאװ ,ןרוטַאנ ןַארַאֿפ ןענייז סע
 ,ךיז ןעמענַאב רעייז טימ הלווע ןַא ןעמעוו ןעוט ייז זַא ,טשינרָאג ןליֿפ יז זַא
 רעטסעווש רעד ןוא רעטומ רעד טֿפַאשרַאֿפ רע זַא ,ןזיוועגסיוא ךיז טָאה ןטרעבָאר
 טָאה רע .ךעלקילג זיא ןײלַא רע סָאװ ,םעד ךרוד קילג ןוא האנה עטסערג יד
 ןייז וליֿפַא רעדָא רעטומ ןייז זַא ,ןלעטשרָאֿפ ךיז טנָאקעג טשינ ןֿפוא-םושב
 סע ןגָארט ייז סָאװ ,ןבעל םעד ץוחַא ,ןבעל ןגייא רעייז ןגָאמרַאֿפ ןלָאז רעטסעווש
 ,ןלעטשרָאֿפ ךיז טנָאקעג טשינ ױזַא טקנוּפ רע טָאה םעד תמחמ .ןגעוו טענייז ןוֿפ
 רעדָא טוג ןיא סע סָאװ ,םעד רעביא הגשה ענעגייא רעייז ןבָאה ןלָאז יז זַא
 רעביא ךיז ןיא ןענוֿפעג טָאה ןילַא רע סָאװ ,הגשה רעד ץוחַא ,םיא רַאֿפ טכעלש
 טרעדנַא ןייק ךיז רַאֿפ ןיוש ןבָאה ןוא ןבעל ןייז טימ ןבעל ייז לייוו ןוא .םעד
 זַא ,טביולגעג אליממ רע טָאה ,ךעלקילג םיא ןעז וצ רָאנ יו טשינ ןעגנַאלרַאֿפ
 רע סָאװ ,סָאד זַא : ךעלקילג ךיוא ייז טכַאמ ,ךעלקילג םיא טכַאמ סע סָאװ ,סָאד
 ןייש ,קיטרַאסיורג סיוא ןיוש סע טעז ,קיטרַאסיורג ןוא לדייא ,ןייש רַאֿפ טלַאה
 םעד ןוָאלוצ עגר ןייק ףיוא טנָאקעג טשינרָאג טָאה רע .ייז רַאֿפ ךיוא לדייא ןוא
 רעכיז ןעוועג טושּפ זיא ןוא ,גָאװ ןוא סָאמ ענעגייא רעייז ןבָאה יז !זַא ,קנַאדעג
 טבילרַאֿפ ךיוא ייז ןענייז ױזַא ,לעשַאר ןיא טבילרַאֿפ זיא רע יװ טקנוּפ זַא ,ךיז ייב
 רַאֿפ ךיז טלגערּפ ןוא טייקנייש ריא ןיא ךיז טלגיּפש רע יו טקנוּפ ןוא ,ריא ןיא
 ןעמוקרָאֿפ ענעגייא סָאד זומ ױזַא ,רעדיילק ענייש עריא ןוא ץנַאגעלע דיא ןוֿפ תחנ
 ,ייז טימ

 רעד יװ .רעטומ ,ןעזעג טסָאה ?ךעלרעה ןעוועג טשינ טנייה יז זיא ---
 ןעזעגסיוא ךָאד טָאה יז ? דיילק ןסייוו ריא וצ טסַאּפעג ריא טָאה ףױוַאש רעטיור
 ,טדנַארבמער ןוֿפ דליב ַא יו

 יװ לָאמ רעדנַא ןַא ,טדנַארבמער ןוֿפ דליב ַא יו ןעזעגסיוא יז טָאה לָאמַא
 יד טָאה ץלַא ףיוא רָאנ ,ַאזילדַאנָאמ יד יוװ רָאג רעדָא ,לעַאֿפַאר ןוֿפ ענָאדַאמ ַא
 | : רעֿפטנע ןייא טַאהעג רעטומ

 ,יוזַא טשינ .ךעלרעה טקוקעגסיוא תמאב טנייה טָאה לעשַאר ,טרעבָאר ,ָאי --
 : | ? דרעדלימ
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 י"ָאיפ םענעגיוצעגסיוא ןָא טימ טרעֿפטנעעג דערדלימ טָאה -- ,ָאי ,ָאי --

 ריא ףיוא *ָאיג ןרעֿפטנע לָאז יז זַא ,טריסערדסיוא טַאהעג יז טָאה רעטומ יד יו

 | .ןעגנַאלרַאֿפ עלַא סנוז

 רעד ןיא טנערבעג טָאה סָאװ ,סעּכ ןוֿפ רעיײֿפ ןצנַאג םעד ףיוא טקוקעג טשינ

 וצ זיוה ריא ףיוא ןֿפרָאװעג ךיז טָאה סָאװ ,"ןָאזרעּפ רעד ןגעק ץרַאה סרעטומ

 טשינ גנוגעװַאב רעדָא ענימ ןייק טימ ,טרָאװ ןייק טימ יז טָאה ,סע ןטכיגרַאֿפ

 רעד .בוטש ןיא ריא ייב ןענוֿפעג ךיז טָאה לעשַאר ןעוו ,ליֿפעג ריא ןטַאררַאֿפ
 םעד ןטלַאהוצנָא ךיוא רעטכָאט יד ןעגנואווצעג טָאה גנוטלַאה עטקערָאק סרעטומ

 לעשַאר טָאה ריא וצ ךיז ןעמענַאב רעייז ןוֿפ זַא ױזַא ,לעשַאר עגונב ןָאט ןטוג

 יז סָאװ ,ןליֿפעג עטסקיצרַאה ןוא עטסכעלטניירֿפ יד ןעגנירדסיורַא רָאנ טנַאקעג

 זיא סע זַא ,טגָאזעגרעטנוא ריא טָאה רעבָא טקניטסניא רעד ,ריא רַאֿפ ןבָאה

 זיא ןסיוועג ריא לייו ,טגָאזעגרעטנוא ריא טָאה טקניטסניא ריא .ױזַא טשינ

 טָאה יז .עילימַאֿפ רעד ןגעק קידלוש ןליֿפ ךיז ןביוהעגנָא טָאה יז :רעוװש ןעוועג

 ריא רַאֿפ ןַאמנגנוי םעד ןצונוצסיוא קשח םעד ןרױלרַאֿפ טַאהעג גנַאל ןוֿפ ןיוש

 ךיז ןזייװַאב וצ ,ןענַארָאטסער ערעייט יד ןיא "ןעניישא וצ עיציבמַא רעטסוּפ

 .גָאק ןיא ,רעטַאעט ןיא ,ןעגנולעטשסיוא-עדָאמ ףיוא ,עטצוּפעגסיוא ןַא ,םיא טימ

 "אלממ ַא רַאֿפ םיא ןטלַאה וצ טרעהעגֿפױא גנַאל ןוֿפ ןיוש טָאה יז .ןלַאז-טרעצ

 | ,ןטרעשַאב ןקיטכיר ריא ןעמוקַאב טעװ יז ןענַאװ זיב ,םוקמ

 ןיא ךיז ןעלגיּפש ןייז ,עביל ענעגושמ ןייז ,ריא וצ טייקנבעגרעביא סטרעבָאד

 טכע ןַא ריא ןיא ןבעוו ךיז ןביױהעגנָא טָאה סע .טרירעג יז ןבָאה טייקנייש ריא

 סָאװ ,רוחב ןשיטסַאיזוטנע םעד וצ עביל ןוֿפ יוװ טֿפַאשטנײרֿפ ןוֿפ רעמ --- ליֿפעג

 ןזָאל טלָאװעג טשינ ךָאד טָאה יז .ץענערג ַא ןָא זיא ריא וצ טייקנבעגרעביא ןייז

 .ריא ןיא ןײגֿפױא ליֿפעג סָאד

 ךיז ןטלַאהעג דַארג ןסיוועג ַא ןיא טָאה יז לייוו ,םעד ןגעק טֿפמעקעג טָאה יז

 ךיז ךיוא יז סָאה הרובד יװ טקנוּפ לייוו ,טסנקרַאֿפ ,ןגניווריוא וצ טטנקרַאֿפ

 סָאה ,ןירעמ טימ ןעמַאזוצ-ןבעל םענעגנואווצעג סגניווריוא ןעמענוצנָא טגָאזעגּפָא

 -סיוא טָאה ןירענגעק ריא סָאװ ,טָאד ,טרעקרַאֿפ ,ץרַאה ריא ןיא ןעוועג לטבמ סע

 "וצסיוא ץלַא עיציבמַא ריא רַאֿפ לומיטס ַא ןעוועג רָאנ זיא ,ריא ןגעק טריֿפעג

 ריא רעביא ןריֿפמואירט ןענָאק טעװ יז ןענַאװ זיב ,ןטרַאװאוצרעביא ץלַא ,ןטלַאה

 .ןבעל ריא ןוֿפ עיסימ יד ןוא ליצ םעד ןעזעג יז טָאה םעד ןיא סָאװ ,ןירענגעק

 "ַאב םיא טָאה יז .ןגניווריוא ןבעגעגֿפױא טשינ טונימ ןייק ףיוא טָאה יז

 זַא ןטלַאהעג טָאה יז סָאװ ,ןײלַא רַאֿפרעד ןיוש ןטרעשַאב ריא רַאֿפ טכַארט

 לייוו ,ריא וצ טרעהעג ,ןסקַאועגסוא ױזַא זיא סָאװ ,יקסווָאדיװַאד עמריֿפ יד

 ױזַא .גנוגנערטשנָא ןוא ףליה ריא טימ ,טלעג ריא טימ ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא יז

 יד יװ רעמ ןעוועג ,ןירעמ וצ טליֿפעג טָאה יז סָאװ ,טכוזרעֿפײא יד זיא םורַא

 ! ןַאמ ַא ןוֿפ עביל רעד רַאֿפ ףמַאק-ץנערוקנָאק ַא ,ױרֿפ וצ ױרֿפ ןוֿפ טכוזרעֿפײא

 "רעטנוא ןקיסעמטֿפעשעג .ןשיטקַארּפ ץנַאג ַא טַאהעג ךיוא טָאה טכוזרעֿפײא ריא

 ,קירבַאֿפ-רעדיילק ןייז ,ןגעמרַאֿפ סגניווריוא ןעוועג זיא סָאװ ,קַאלש

 טָאה רעטומ סגניווריוא סָאװ ,ןרעהוצ ךיז ןביוהעגנָא לעשַאר טָאה ,םעד ץוחַא

 "עג ריא ןוֿפ ןליוו םעד ןריֿפסױא זומ יז זַא ,זיא סָאד ןוא -- ,טדערעגנייא ריא

 ,טדערעגנייא הרובד ריא טָאה ,רעטָאֿפ רענעברָאטשעג ריא .רעטָאֿפ םענעברָאטש

 טלעװ רעד ןיא ץלַא ןוט ,רעבירעד ,יז זומ ,ןגניווריוא וצ טסנקרַאֿפ יז טָאה

 ףושיּכ ַא םיא טָאה עכלעוו ,הּפילק רעד ,עסקיש רעד ןוֿפ ןוז ריא ןעמענקעװַא ןעז וצ
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 ריא יו ,םיא טימ ןבָאה הנותח ןוא ,טנעה עריא ןיא טּפַאכעגנײרַא ןוא ןוטעגנָא
 .ןבעל ןייז ןוֿפ ןטונימ עטצעל יד ןיא טרַאװרעד סע טָאה רעטָאֿפ

 -ריטַאנ סָאד ץרַאה ריא ןיא ןעמוקֿפױא טזָאלעג טשינ ןבָאה| ןויטָאמ עלַא יד
 ןטױעטסױײגַאב ריא רַאֿפ ריא ןיא ןבעוו ךיז ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,ליֿפעג עכעל
 טֿפמעקעג טָאה יז ,טזָאלרעד טשינ טָאה ןיילַא יז ,רעקיטכיר רעדָא .רערעדנואווַאב
 וצ גנואיצַאב ריא זַא ,ךיז רַאֿפ ןייז הדומ טלָאװעג טשינ טָאה יז .םעד ןגעק
 רעבָא לייוורעד .גנוליײורַאֿפ עקילייווטייצ א רָאנ יו סרעדנַא סעּפע זיא ןטרעבָאר
 עצנַאג יד ,עילימַאֿפ רעד ןוֿפ ךיז ןעמענַאב סָאד ,ריא ןצ עכיל סטרעבָאר טָאה
 יז טניז ,טלגנירעגמורַא ןענוֿפעג ךיז טָאה יז רעכלעוו ןיא ,הביבס עלערוטלוק
 החפשמ יד .עקירעייז סָאד ןוטעג ,שריה עילימַאֿפ רעד טימ טנעקַאב ךיז טָאה
 רעֿפרַאש ןליֿפרעד ןוא ןעזנייא ןעמונעג טָאה יז ,ןרינָאּפמיא ןביוהעגנָא ריא טָאה

 רעצ םעד ,עילימַאֿפ רעד ןיא טליּפשעג טָאה ןיילַא יז סָאװ ,עלָאר עסואימ יד
 -ַאב ךיא טימ החּפשמ ןייז ןֿפַאשרַאֿפ טזומעג טָאה יז סָאװ ,סָארדרַאֿפ םעד ןוא
 ןבָאה זומ יז םינּפ ַא רַאֿפ טָאװ ,ןלעטש'רַאֿפ ךיז ןביוהעגנָא טָאה יז .,.ךיז ןעמענ
 יא ףיוא ןבעגוצסיוא ןטרעכָאר ןעגנערב ריא טימ רעטסעווש ןוא רעטומ ןייז ייב
 יז) בוטש ןוֿפ לבעמ סָאד ןֿפױקרַאֿפסיוא םעד בילוצ זומ רעטומ יד סָאװ ,טלעג
 לבעמ קיטש רעדנַא ןַא סעּפע סיוא טלעֿפ טיזיוו ןדעי טימ יו טקרעמַאב טָאה
 סָאװ ,ןרעהֹוצנָא ריא'ןבעגעג טשינ טרָאװ ןייק טימ ןבָאה ייז שטָאכ ,(בוטש ןוֿפ
 רעטטמערַאװ רעד טימ ןעמונעגֿפױא רעטייוו יז ןוא ,ריא ןגעוו ןטּכַארט ייז
 יז סָאװ ,עלָאר רעסואימ רעד רַאֿפ ןקָארשרעד ךיז טָאה יז .טֿפַאשטנײרֿפטסַאג

 ןעוועג זיא עיצקַאער עטשרע ריא ןוא ,עילימַאֿפ רעלעדייא רעד טָא ןיא טליּפש ;
 ,ןטרעבָאר ןבעגוצֿפױא

 סע לעװ ןוא ,ריד ןיא טבילרַאֿפ טשינ ןיב ךיא זַא ,טרעבָאר ,טסייוו וד ---
 ,טנװָא ןַא ןיא טגָאזעג םיא יז טָאה --- ,ןייז ןענָאק טשינ לָאמ ןייק

 ריא רע טָאה --- ,ריד ןוֿפ טשינרָאג סע טרַאװרעד ךיא ןוא ,סע סייוו ךיא --
 רָאג לָאז ךיא זַא ,ךיא ןיב רעוו -- .לכיימש ןטבילרַאֿפ ַא טימ טרעֿפטנעעגּפָא
 | ?עביל ןייד ףיוא ןֿפָאה ןענָאק

 ?טלעג ליֿפ ױזַא רימ ףיוא סיוא וטסיג עשז סָאװ רַאֿפ ---
 וצ רימ רַאֿפ גונעג טשינ סע זיא .ןגינעגרַאֿפ רימ טֿפַאשרַאֿפ סע לייוו ---

 זיא סָאד ?רעטָאעט ןיא רעדָא טרעצנָאק ַא ףיוא ריד טימ ןוייװַאב ךיז ןענָאק
 ...ריד ןוֿפ ליוו ךיא סָאװ ,ץלַא

 סע .טרעבָאר ,ךעלקערש זיא סע .ענעשעק ןייד רַאֿפ טשינ רעבָא זיא סע --

 .ןֿפערט טשינ רעמ ךיז ןלָאז רימ זַא ,ריד רַאֿפ רעסעב ןייז טעוו
 רעמ ןָאק ךיא ,ךיז ןוֿפ טשינ ךימ בײרטרַאֿפ ,ךיד טעב ךיא ,לעשַאר ,ָא ---

 ...ריד ןָא ןבעל טשינ
 ָאטשינ זיא סע .ןסיוו סע טסלָאז וד זַא ,טרעבָאר ,ןגָאז ריד סע זומ ךיא --

 !ןבעל ןיימ ןיא ןַאמ רעדנַא ןַא ןַארַאֿפ זיא סע .ךיז ןֿפערט רעזדנוא ןיא ןיז ןייק

 ךיא ,ריד ןבעל ןייז ךימ זָאל רָאנ ,סע סייוו ךיא ,לעשַאר ,סע טייוו ךיא --
 | ...ךיד טעב

 וצ טדערעג יז טָאה -- ,ןיז ןייק טשינ טָאה 'סע ,ןיז ןייק טשינ טָאה סע --
 ,ןגיוא עריא ןיא ןזיוװַאב ךיז ןבָאה ןרערט ןוא ,ךיז

 טעּפש ןעמוקעג ןטסימוא זיא יז ,ןזיװַאב טשינ ךיז יז טָאה טייצ עסיוועג ַא
 טָאה רע יו טרעהעג לָאמ טֿפָא טָאה יז .ןעניֿפעג טשינ יז לָאז טרעבָאר זַא ,םייהַא
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 יז תעשב ,ןקישקעװַא םיא ןעגנַאגעג זיא ץנַארק סעסימ .ריט ןיא טּפַאלקעגנָא
 ,ןדיימוצסיוא םיא ץלַא ןוטעג טָאה יז .רעמיצ-דָאב ןיא ןטלַאהַאב ךיז טָאה ,לעשַאר
 ױזַא ןיוש זיא יז .הביבס ןייז ךָאנ ןוא םיא ךָאנ ןיילַא טקנעבעג טָאה יז שטָאכ
 יז זַא ,ריא טימ טייז-ייב-טייז ןעניֿפעג ךיז לָאז טרעבָאר זַא ,ןעוועג טניואוועגוצ
 סע טָאה יז זַא ,ריא ףיוא ןעור ןגיוא עטצָאלגרַאֿפ ,עטכילרַאֿפ ענייז ןליֿפ לָאז
 עילימַאֿפ יד סָאװ ,ןטרעצנָאק יד ךָאנ טקנעבעג טָאה יז .טֿפול יו ןבָאה טֿפרַאדַאב
 טרעבָאר סָאװ ,רעכיב יד ךָאנ טקנעבעג טָאה יז ,םייח רעד ןיא ןבעגעג טָאה שריה
 טימ ןריצַאּפש רעדיווװ ןייג וצ טקנעבעג טָאה יז .ןענעייל םוצ טכַארבעג ריא טָאה
 ןעייטש ייז יװ ,דייר עטרעטסײגַאב ענייז רעדיוו ןרעה וצ ,קרַאּפ-לַארטנעס ןיא םיא
 ,דליב רעדנַא ןַא רַאֿפ רעדָא יעזומ-ןעטילאּפָארטעמ ןיא דליב-טדנַארבמער ַא רַאֿפ
 יד ןוֿפ טייקכייר סָאד ,עיניל רעד ןוֿפ טייקנייש יד ןײטשרַאֿפ וצ ריא קידנבעג
 ,ןברַאֿפ

 ןעמעטָא םוצ טֿפול יו הביבס עלערוטלוק יד טֿפרַאדַאב ןיוש טציא טָאה יז
 רעד ןיא ןסקַאװעגנײרַא ױזַא ןעוועג ןיוש זיא יז זַא ,טסואוועג טשינ ןיילַא טָאה יז
 טשינ טָאה יז זַא ,טריֿפעגנײרַא טַאהעג יז טָאה טרעבָאר רעכלעוו ןיא ,הביבס
 ,רעטומ סגניווריוא ,ץנַארק סעסימ ,םייה ריא --- ,ץלַא .ריא ןָא ןבעל רעמ טנָאקעג
 ,דמערֿפ ןעמוקעגרָאֿפ ריא זיא ץלַא --- ,טעברַא ןוֿפ ץַאלּפ ריא

 טָאה -- ,ןטרַאװ טלָאז ױיא זַא ,ןיז ןייק טשינ טָאה סע ,שריה רעטסימ ---
 ןצנַאג ןֿפױא קעװַא זיא לעשַאר -- .טגָאזעג טָאה ץנַארק סעסימ יו טרעהעג יז
 ,טגָאזעג רימ יז טָאה ,טעּפש רעייז ןעמוקמייהַא טנייה טעוװ יז .טנווָא

 רימ .טרעצנָאק סרעטומ ןיימ וצ ןדַאלוצנייא יז ןעמוקעג רָאנ ןיב ךיא --
 יז זַא ,סייוו ךיא .קיזומ-רעמַאק ןוֿפ ןטרעצנָאק םייה רעד ןיא זדנוא ייב ןבָאה
 ,גָאטנָאמ םעד ןייז טעװ סָאד .ןטרעצנָאק יד ביל טָאה

 .ןגָאז ריא סע לעװ ךיא ,שריה רעטסימ ,ןגָאז ריא סע לעוװ ךיא --
 .רעטומ ןייז ןוֿפ לווירב ַא ןעמוקַאב יז טָאה סנגרָאמוצ
 רעייא ןעז וצ טניואוועגוצ ,ךייא וצ טניואוועגוצ ױזַא ןרָאװעג עלַא ןענייז רימ,.

 יד זַא ,סייו ךיא זַא ,זדנוא ןשיווצ טייקכעלרעה ריא טימ ןקיטכיל טלַאטשעג
 ריא ןעוו ,לוֿפ ןייז טשינ ןלעוו ,זדנוא טֿפַאשרַאֿפ קיזומ סָאװ ,האנה יד ןוא דײרֿפ
 רעטומ ןייז סָאװ ,השקב טנוז ןיימ ּפָא טשינ טגָאז ,ךייא טעב ךיא ,ןלעֿפסױא טעװ
 ףיוא טסַאג רעטגײלעגנָא רעייז ַא ןייז וצ ,ריא ןָא ןָא ךיז ןסילש רעטסעווש ןייז ןוא
 ."ךייא ךָאנ ןעמוק טצוװ ןוז ןיימ .טרעצנָאק םעניילק רעזדנוא

 ןטסָאק שריה סעטימי טזומעג טָאה סע תוחוּכ ליֿפיװ ,טסואוועג טָאה לעשַאר
 .ןוטעג סע יז טָאה ךָאד .ווירב םעד ןביירש וצ

 טרעצנָאק ַא ףיוא ןעמענסיוא יז ןעמוקעג טרעבָאר זיא םורָא געט עכעלטע ןיא
 -עג רעקינייוו ןוא טצוּפעגסיױא רעקינייוװ ןֿפָארטעג יז טָאה רע .לָאה-יגעגרַאק ןיִא
 ,טרעדוֿפ

 ןיא טשינ ,ןטרעצנָאק ףיוא רָאנ רעבָא ,ןעמענסיוא יז ןזָאל םיא טעװ יז ,ָאי
 יז ,טעליב ריא רַאֿפ ןלָאצַאב ןילַא טעװ יז ןעוו ,רָאנ סָאד ןוא ,ןַארָאטסער ןייק
 ןציז וצ סיוא טשינ ריא טכַאמ סע ,עירעלַאג רעד ףיוא ןייג ךיוא עדייב ןענָאק
 .קיזומ עטוג ןרעה ןטרָאד ןוֿפ ןוא ּפערט יד ףיוא

 -ַאג רעד ףיוא ןעמענ ,לעשַאר ,יז טעװ וע .רעטגָאצרַאֿפ ַא טביילב טרעבָאר
 ןשטעווק רעבָאהביל-קיזומ עקירעגנוה ערעדנַא ןוא ןטנעדוטס עמערָא ואוו ,עירעל
 -- ,ּפערט יד ףיוא ןרעדנַא ןֿפױא רענייא ןציז רעדָא טייהרעקידנעייטש ףיונוצ ךיז
 לָאז יז ןוא ?ץנַאגעלע רעצנַאג ריא טימ ,רעדיילק ענייש עריא ןיא ,לעשַאר ,יז
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 שרעדנַא זַא ,ןֿפלעה ךיז רע ןָאק סָאװ רָאנ . ..טעליב ריא רַאֿפ ןלָאצַאב ןיילַא ךָאנ
 רעדָא לָאמ ןייא לָאנ יִבַא ,ביל רַאֿפ ןָא סע טמענ רע .םיא טימ ןייג טשינ יז לו
 -גייא ,ףיא טימ טייז-ייב-טייז ךיז ןעניֿפעג וצ ,ריא טימ ןייז וצ ךָאוװ ַא לָאמ ייווצ
 סָאװ ,טײקמערַאװ ןלעװ יד ןליֿפ וצ ,םעטָא ריא ןוֿפ ךיוה םעד ךיז ןיא ןעמעטָאוצ

 ,טײקטנעָאנ ריא ןליֿפ וצ ,ריא ןוֿפ טיוא ןעייג
 ןשיווצ טרעיומעגנייא ,לָאה יגענרַאק ןיא ּפעױט יז ףיוא ןעמַאזוצ ייז ןציז

 ףיוא ןרעדנַא ןבעל רענייא ןציז סָאװ ,ייז יװ עטבילרַאֿפ ,ןשטנעמ עגנוי ערעדנַא
 ןטלַאה ,סיֿפ ערעייז ייב טגיילעגסיוא סנטלַאּפ ןוא ןעלטנַאמ יד טימ ,ּפערט יד
 רעד ןוֿפ סױרַא ןֿפירט סָאװ .רענעט יד ןיא ןייא ךיז ןרעה ןוא טנעה יד ייב ךיז
 ךַאז-לדניש ַא ןוֿפ ןלַאֿפ סָאװ ,ןגער סנּפָארט יוװ ,ןרוטקָאנ ַא סנעּפָאש ןוֿפ ,ָאנַאיּפ
 רעטניוו רעד זַא ,הרושב עכעלײרֿפ יד ןָא ןגָאז ןוא גנילירֿפ ןעירֿפ ןוֿפ גָאט ַא ןיא
 .ריט רעד ייב ןיוש טייטש גנילירֿפ רעד ןוא ײבױַאֿפ דלַאב זיא

 יד וצ וצ ךיז ןרעה ןוא טנעה יד רַאֿפ ךיז ןטלַאה לעשַאד ןוא טרעבָאר ךיוא
 סָאװ ,לעשַאר טליֿפ ןבעלרעביא ןימ יינ ַא ,ןליֿפעג עייג .סגּפָארט עקידנלַאֿפ
 זיא יז זַא ןייא ךיז טדער יז .טליֿפעג טשינ רעירֿפ לָאמ ןייק סע טָאה יז

 ןיא ןירענלעק ַא ,טעברַא יז ןוא ,סרוק ןייא ףיוא ןטרעבַאר טימ ,טנעדוטס ַא ךיוא

 ןענייז ייז .טעטיזרעווינוא ןיא ךיז ןענרעל ריא ףיוא ןענידרַאֿפ .וצ ,ןַארָאטסער ַא
 ןעמַאזצ ןטעברַא ןוא טֿפַאשנסיװ ןיא סערעטניא ןייא ןבָאה ,הלּכ ןתח עדייב
 ןשיניצידעמ ןֿפיױא ךיז ןענרעל ייז .טעברַא-גנושרַאֿפ עבלעז יד ןעמַאזוצ ןעוט
 ,טעטיורעווינוא ןיא ןרידוטש ייז סָאװ ,טנייא ץלֲא ריא זיא סע -- ,טעטלוקַאֿפ
 יז ,עדייב ןרעגנוה ייז .קיזומ ןיא סערעטניא ןקידתוֿפתושב ַא רעבָא ןבָאה ייז

 ןוא ,ןסע םעד ןוֿפ ּפָא ןסייר ,ןטנעס עטצעל יד ּפָא ןרָאּפש ייז רָאנ ,םערָא ןענייז

 .רעליּפשיָאנַאיּפ ןטמירַאב םעד ןרעה ןעמוק
 ןייא רעכעלטנירג ץלַא ךיז טבעל יז סָאװ ,עלָאר רעד ןיא טוג ריא זיא סע

 ? רָאװ ןֿפױא ןריֿפסיױא עקַאט סע יז לָאז רשֿפא ןוא .ריא טלעֿפעג יז ,ריא ןיא
 ,טציא זיב ןעוועג טרָאד זיא סע סָאװ ,ץלַא ץרַאה ריא ןוֿפ ןקעמסיוא יז לָאז רשֿפא
 ,ןטרעבָאר טימ ךיז ןדניברַאֿפ ןוא ןגניווריוא ןגעוו תומולח יד וצ ףוס ַא ןכַאמ
 טעװ יז ?ןעוט רעטסעווש ןייז ןוא רעטומ ןייז סָאװ ,ןוט ,ןרידוטש ןֿפלעה םיא
 סָאװ ,ךוב ןֿפױא ןטעברַא ןֿפלעה ,סרוק ןייז ןקידנערַאֿפ ןֿפלעה םיא ןוא ןטעברַא
 רעדָא לוקסדיַאה ַא ןיא רערעל ַא ןרעוו טעװ וע .םעד ןגעוו ליֿפ ױזַא טדער רע
 רעטומ ןייז טימ ,ןעמַאזוצ עלַא ןבעל ןלעװ ייז ןוא .שזדעלַאק ַא ןיא רָאג רשֿפא
 גָאטנָאמ ַא ןבעג ןלעוו ייז ןוא ,גנוניואוו רעניילק רעמערָא רעד ןיא ,רעטסעווש ןוא

 ןעגנַאלרעד ןוא עטסָאבעלַאב יד ןייז טעװ יז ןוא ,ןטרעצנָאק גָאטנָאמ ַא רעביא

 .ךעלעכיק עסיז טימ דַאלָאקָאש ןסייה ןטנװָא יד ףיוא טסעג יד

 טָאה יז סָאװ ,תומולח יד וצ ? ףוס ַא ןכַאמ יז לָאז תומולח עריא עלַא וצ ןוא

 ןֿפױלכרוד לָאז ץַאק עצרַאװש ַא זַא ,קידנטרַאװ ,ןרָאי עלַא יד ךרוד טמולחעג

 ןרעװ וצ טנעָאנ ױזַא טציא ןטלַאה תומולח ענעי ? ןירעמ ןוא ןגניווריוא ןשיווצ

 סגניווריוא ןרעוו טעװ יז .רָאװ ייז ןכַאמ וצ ריא ןָא טציא ךיז טדנעוו סע ,רָאװ

 ,עדמערֿפ יד טשינ ,יקסוָאדיװַאד גניווריוא סעסימ עקיצנייא ןוא עתמא יד ,ױרֿפ

 רעד ןוֿפ עטסָאבעלַאב יד ןייז טעװ יז .ןבעל רעייז ןיא ןסירעגניײרַא ךיז טָאה סָאװ

 "סיוא ןייק ןגניווריוא טימ ןרָאֿפ טעוו יז .עמריֿפ-רעדיײלק-יקסוװָאדיװַאד רעסיורג

 ,זירַאּפ ןייק ,םי ןרעביא סעזייר ,עּפָאריײא ןייק סעזייר םיא טימ ןכַאמ טעוװ ,דנַאל

 יז ."סעיצַאערק; עיינ ןֿפױקנײא ןוא ןענָאסַאֿפ ןעז וצ --- ןיוו ןייק ,ןילרעב ןייק

 -סיורַא ןענָאק טעװ יז ואוו ,ןעגנולעטשסיוא-עדָאמ ףיוא ןגניווריוא טימ ןייג טעוו
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 ריא ןוֿפ סעיניל עשיסַאלק יד ,רוגיֿפ עקיטכערּפ ריא ,"קישפ ןצנַאג ריא ןזייוו
 עטסעב יד ייב רעדיילק ןכַאמ ךיז ןענָאק טעװ יז ,רעּפרעק ןקיטרַא-עוטַאטס
 םעד טול ,ןדיילק ךיז ןלעוו ןעױרֿפ : עדָאמ יד ןריטקיד טעװ יז .סעמריֿפ-עדָאמ
 יקסווָאדיװַאד םַאדַאמ; .ןעמעננָא טעװ ,יקסווָאדיװַאד םַאדַאמ .יז סָאװ ,ליטס

 ןעניזַאגַאמ-עדָאמ ןיא סנירעֿפױקרַאֿפ ןלעװ -- ,"דיילק ןָאסַאֿפ םעד טָא טגָארט

 -עדָאמ ,רבד"םש ַא ןרעוו טעװ "יקסווָאדיװַאד םַאדַאמ, ,םינוק-ןעיורֿפ ערעייז ןגָאז

 ןיא ןצוּפ ךיז ןענָאק טעװ יז ."סעיצַאערקא עריא ןגעוו ןביירש ןלעװ ןלַאנרושז
 ,ןענַארָאטסער עטסנבילקעג יד ןיא טסַאג רעטֿפָא ןַא ןייז ,גנוריצ ןטסרעייט םעד
 -דיַאסרעװיר ףיא גנוגיואו עכייר ַא .רעצעלּפ עטסטנַאגעלע יד ןיא ןעמוק
 רעדָא יטיס קיטנַאלטַא ןיא -- טייצ-רעמוז ,עדירָאלֿפ ןיא -- רעטניוו ,וויַארד

 ןייז טעו המחלמ יד ןעוו ,זירַאּפ ןייק ,םי ןרעבירַא סעזייר ץוחַא ,קרַאּפ ירובסַא

 | | .רעבירָאֿפ

 ,טנעדוטס ןעמערָא ןַא רַאֿפ ןייז וצ בירקמ ךיז טכער ןייק טשינ טָאה יז ,ןיינ
 יד בילוצ סע זיא ,ךיז בילוצ טשינ וליֿפַא ביוא ,וצרעד טכער ןייק טשינ טָאה יז
 ,גנואיצרעד עקירעהעג ַא ןבעג ייז ןלעװ טעוװ יז סָאװ ,ךעלרעטסעווש יד ,רעדניק
 טגָאזעגוצ םיא טָאה יז סָאװ ,רעטָאֿפ םענעברָאטשעג ריא קידלוש סָאד זיא יז
 ,םימותי יד ףיוא ןבעג גנוטכַא טעװ יז זַא ,טעב-ןטיוט ןייז ףיוא

 יז טכַארט -- ,ליּפש םעד וצ ןכַאמ וצ ףוס ַא טייצ עטסכעה יד זיא סע ,ןיינ
 טײטשַאב ַארַאלק -- גיוא-תונמחר טימ םיא ףיוא טקוק ןוא ןטרעבָאר ןגעוו
 יד זיא טציא .טכער טָאה יז .ןגניווריוא טימ ןֿפערט ךיז לָאז ךיא זַא ,ףיורעד
 רעטומ ןייז .ןעז םיא זומ ךיא ,ָאי .ןרָאי עלַא יד טרַאװעג ךיא בָאה םעד ףיוא ,טייצ
 סָאװ רַאֿפ .םיא טימ ןֿפערט ךיז לָאז ךיא זַא ,רימ ייב ךיז טעב ,רימ וצ טמוק
 -- !לגניי ןעמערָא ןטימ ןוטעג ןבָאה ייז סָאװ ,ָא ? ּפָא ץלַא עקַאט סע ךיא גייל
 וצ ןביירט םיא ןלעוו ייז -- .דיילטימ טימ ןגניווריוא ןגעוו טציא יז טכַארט

 ןכַאמ ,רעדורב רעד ,רעטָאֿפ רעד -- ,םיא ףיוא טצעזעגנָא ךיז ןבָאה .תעגושמ

 ןֿפױא ןצײרנָא לָאז רעדורב ןייא זַא ,סנױזַא טרעהעג .ּפַאש ןיא תורצ ןָא םיא

 ןײרַא בוטש ןיא בייוו שיאיוג ןייז ןעמונעגניירַא ייז ןבָאה טציא ןוא ? ןרעדנַא

 ,ןרעה טשינ רע ליװ ןוז םעד ןוֿפ ,ןֿפרָאװעגסױרַא רעטלַא רעד טָאה ןוז םעד

 + טדמשענּפָא טָאה עיוג יד זַא ,רעבָא טציא .עיוג ַא טימ טַאהעג הנותח טָאה רע לייוו

 רע .ןגניווריוא סיעכהל וצ ףיוא ךיז וצ ןירַא רעטָאֿפ רעד יז טמענ .דניק סָאד

 ,לעטשנָא םעד סע טכַאמ רע יװ ,רעטלַא רעד ,םורֿפ קידלַאװעג ױזַא טשינרָאג זיא

 ?ןירַא בוטש ןיא ןיטסירק ַא ןעמענניײרַא לָאז דיי רעמורֿפ ַא ,ךַאז ַא טרעהעג

 ,תעגושמ וצ ןביירט םיא ןלעו יז .ןוט וצ ייוו ןגניווריוא יבַא ,רָאנ ץלַא זיא סע

 ,פניווריוא ,ָא .ןעז םיא ךיא ייג ןגרָאמ .ןעז םיא זומ ךיא ,ָא ,לגניי עמערָא סָאד

 טכַארט -- ,ןטיבעגסיוא ךימ טסָאה וד ןעמעוו ףיוא ןזייוו ןיוש ריד לעװ ךיא

 ,דיילק סָאד קידנכוז ,בָארעדרַאג ןסיורג ריא רעביא קנַאדעג ןיא טביילק ןוא יז

 ,ןגניווריוא רַאֿפ ןזייװַאב ךיז טעוו יז ןכלעוו ןיא

 עקידנצנַאט טרעליּפש םעד רעטנוא ,ךיז ןוֿפ סיױרַא ָאנַאיּפ יד טֿפרַאװ לייוורעד

 "רַאֿפ ןגער סנּפָארט יד ןטלָאװ טציא יו ,ןרעדנַא ןכָאנ ןָאט ןשיגַארט ןייא ,רעגניֿפ

 -לדניש ַא ףיוא ןקלָאװ ַא ןוֿפ טשינ ןיוש ןֿפירט יז ןוא ,טולב ןיא ךיז טלדנַאװ

 ןטעדנואוורַאֿפ םעד ןוֿפ ןוא ,ץרַאה סטרעבָאר ןרָאװעג זיא ןקלָאװ רעד --- .ךַאד

 ענייש עטעקַאנ ףיוא ,טנעה ףיוא ןלַאֿפ ןוא טולב סנּפָארט טציא ןֿפירט ץרַאה

 י..ענעגייא עריא ןענייז טנעה יד ןוא ,טנעה
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 ,קיומ רעד ןיא ןעקנוטעגנייא ןצנַאג ןיא זיא רע .םיא ףיוא טקוק לעשַאר
 טָאה יז .שרעדנַא ץעגרע ךיז טניֿפעג רע .ןעוועג ָאד טשינרָאג טלָאװ רע יו
 ,ןענייז ייז סיורג יו -- ,ןגיוא ענייש עכלעזַא טָאה רע זַא ,טסואוועג טשינרָאג
 ךיז טכַאד סע !ןקוק ןענָאק ייז טייוו יו ןוא ןענייז ייז קידנענייש ןוא ץרַאװש יו
 םיא ןלַאֿפ רָאה יד .ןירַא ןטלעװ ערעדנַא ןיא ןקוק ןגיוא ענייז זַא ,סיוא ריא
 עכלעזַא טָאה רע זַא ,טקרעמַאב טשינ רעירֿפ לָאמ ןייק טָאה יז .ןרעטש ןֿפױא
 רעביא םיא טלַאֿפ סָאװ ,קָאל רעד טָא ןוא ,ןקָאל ןיא עטלזיירקעג ,רָאה עקיצנַאלג
 זיא םינּפ ןייז ןוא !ןרעטש רעסיורג רענייש ַא רַאֿפ סָאװ ןוא ...ןרעטש םעד
 לָאמ ןייק טָאה יז .ןייש ױזַא ןוא ,ןעוועג לגניי ַא רָאג ךָאנ טלָאװ רע יו ,גנוי ױזַא
 רעיײֿפ שיטסַאיזוטנע ןַא רַאֿפ סָאװ .רענייש ַאזַא זיא טרעבָאר זַא ,טסואוועג טשינ
 ענייז רעביא טנייש סע לכיימש רעביל ַא רַאֿפ סָאװ ןוא ןגיוא ענייז ןיא טנערב סע

 ןייז רעביא קָאל רעקידנענייש רעצרַאװש רעד ,קָאל רעד ןוא ,ןּפיל עשירֿפ עגנוי

 | .ןרעטש ןכיוה
 ןרעוו וצ זיא ,ןכיירגרעד ןָאק רע סָאװ ,עטסכעה סָאד סָאװ ,דָאש ַא רַאֿפ סָאװ

 -גייא טשינ ךיז יז ןָאק ךָאד !שזדעלַאק ַא ןיא רעדָא לוש-ךיוה ַא ןיא רערעל ַא
 גנַאלרַאֿפ רעד .ּפָאק ןרעביא םיא יז טגייל ןוא טנַאה ענייש ריא טמענ ןוא ןטלַאה
 ןוא ,רָאה עטלזיירקעג ענייז ךרוד רעגניֿפ עריא ןריֿפוצכרודַא ריא ןיא קרַאטש זיא
 טריֿפ יז ןוא ,רָאה עטלזיירקעג ענייז ךרוד רעגניֿפ עריא ךרודַא עקַאט טריֿפ יז
 ענייז רעביא ייז טלַאה ןוא -- ןרעטש ןייז רעביא ךייוו ןוא טרַאצ רעטייוו ייז
 ריא ךרוד ןגיוא ענייז ןוֿפ סױרַא טילג סָאװ ,רעײֿפ עליק סָאד טליֿפ יז .ןגיוא
 | ,םינּפ ןייז ןוֿפ טנַאה יד קעװַא טמענ ןוא לייוו ַא רָאנ טנַאה יד טלַאה יז ,טיוה

 ריא ןיא ךיז קידנרעבגענייא ,טילגעגנָא ןגיוא ענייז יז טעזרעד לָאמַא טימ
 ,דײרֿפ עקירעיורט אזַא ןעזעג טשינ רעירֿפ לָאמ ןייק ךָאנ טָאה יז ,טָאג ,ָא ,םינּפ
 ןוא טנַאה ריא ןעמונעג טָאה רע .ןגיוא ןוֿפ ןלַארטשסױרַא קילג ךעלקילגמוא ַאזַא
 ןוא טרעטיצ המשנ ןייז יו טליֿפרעד טָאה יז ,ריא ןיא םינּפ ןייז ןבָארגעגניײא
 טָאה עלעבייט טרעדעֿפַאב-טשינ ןריובעג-טשרע ןַא יו ,טנַאה ריא ןיא טרעטַאלֿפ

 טרָאד סע טָאה רעטָאֿפ רעד ןעוו ,קַאלשנביוט סרעטָאֿפ ריא ןיא טרעטַאלֿפעג |
 ,רעטומ רעד ןוֿפ טזָאלרַאֿפ ןענוֿפעג

 "יט עטרעדעֿפַאב-טשינ סָאד ןעמענ טלָאװעג ךיוא יז טָאה ,רעטָאֿפ ריא יו
 ,םענייז וצ ליומ ריא ןגיינוצ ןוא עלעב

 ; טרעבָאר ןָא ךיז טֿפור ,םייהַא יז קידנריֿפ
 "יֿפ ןרידוטש ןיימ ןבעגוצֿפױא טמיטשַאב בָאה ךיא ,לעשַאר ,טסייוו וד ---

 | .עיֿפָאזָאל
 טימ םיא טגערֿפ ,גנַאג ןיא ּפָא ךיז יז טלעטש -- ?ןרידוטש ןבעגֿפױא ---

 ? סָאװ רַאֿפ --- .רעדנואוו
 ?רערעל ַא ןרעוו וצ ? עיֿפָאזָאליֿפ ןוֿפ ןטרַאװרעד ךיא ןָאק סָאװ --
 ? טשינ סָאװ רַאֿפ ---
 ,טלעג ןענגידרַאֿפ ליוו ךיא ---
 ?ױזַא יו ?טלעג --
 סרעטָאֿפ ןיימ .קנַאב ַא ןיא ןעמוקוצניירַא טייהנגעלעג יד טציא בָאה ךיא --

 ,טסייוו וד .ךימ ןלעטשוצנָא קיליו זיא ,טירטס לָאװ ןיא ריסנַאניֿפ ַא ,טנײרֿפ ַא
 טייהנגעלעג ַא טציא בָאה ךיא ,טירטס לָאװ טימ ןוט וצ טַאהעג טָאה רעטָאֿפ ןיימ
 | .ערעירַאק ַא רַאֿפ

 ?רעטומ ןייד ףיורעד טגָאז סָאװ ןוא ---
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 טָאה .וטסעז ,עילימַאֿפ רעזדנוא ןיא .ךיז טײטשרַאֿפ ,ךעלקילגמוא זיא יז ---
 זיא רעטָאֿפ ןיימ .ױזַא תורוד ריֿפ רַאֿפ .גנודליב עשימעדַאקַא ןַא טַאהעג רערעדעי
 סרעטומ ןיימ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,טכערבעצ סע .טסירוי רעטרידוטשסיוא ןַא ןעוועג
 .ןרידוטש ןיימ רעביא סייר ךיא סָאװ ,ץרַאה

 ? סָאד וטסוט סָאװ רַאֿפ ןוא --
 -רעטלע ןוא ןרעטלע עניימ ,וטסעז ,ןטרַאװ וצ טייצ ןייק טשינ בָאה ךיא --

 עקירעמַא ןיא .עקירעמַא ןיא ךיז ןיֿפעג ךיא .עּפָאריײא ןיא טבעלעג ןבָאה ןרעטלע
 לייוו .ןרידוטש בילוצ ןרידוטש יװ סוסקול ַאזַא ןעניגרַאֿפ טשינ ךיז ןעמ ןָאק
 טשינַא ,ןדנעדיוויד ךיילג ןגָארט ןרידוטש סָאד זומ ָאד .ָאטשינ טייצ ןייק זיא סע
 .גנוקיטֿפעשַאב רעשיטקַארּפ ַא סעּפע וצ ךיז ןעמענ ןוא ןזָאלרַאֿפ סע ןעמ זומ

 | | ? ןרידוטש ןבעגֿפױא טסליוװ וד ןוא ---
 .עיֿפָאזָאליֿפ ביל בָאה ךיא ,ןיינ ,ָא --

 ? סָאד וטסוט עשז סָאװ רַאֿפ ---
 ,טלעג ןענידרַאֿפ ליוו ךיא .סָאװ רַאֿפ ,טגָאזעג ןיוש ריד ךָאד בָאה ךיא -

 טנײרֿפ סרעטָאֿפ ןיימ סָאװ ,טֿפעשעג-קנַאב ַא ןיא זַא ,ביולג ךיא ןוא ,טלעג ךס ַא
 ,וצרעד טייהנגעלעג יד ןבָאה ךיא לעוװ ,ןײרַא ןיהַא ךימ טמענ

 ,עלייוו ַא ןגיוושעג טָאה יז

 "ַאד גניווריוא טימ ןגרָאמ ךיז ףערט ךיא : ןגָאז ריד ליוו ךיא ,טרעבָאר --
 ןיימ טָאה סָאד .םיא וצ טסנקרַאֿפ ןעוועג לָאמַא ןיב ךיא ,טסייוו וד .יקסווָאדיװ
 םוצ סנייא ןרעהעג רימ .ןַאמ ןיימ רַאֿפ ןבילקעגסיוא םיא רעטָאֿפ רענעברָאטשעג
 ךיז טייג גניווריוא .ןעשעג זיא סע סָאװ ,ךָאד טסייוו וד .ןָא זייוודניק ןוֿפ ןרעדנַא
 ,הלּכ-ןתח ןייז ןכיג ןיא יאדװַא ןלעװ רימ .בייוו ןייז טימ רעדנַאנוֿפ

 ,ליטש טרעבָאר טרעֿפטנע -- ,סע סייוו ךיא --
 ? ןַאמסטֿפעשעג ַא ןרעװ ןוא ןרידוטש ןבעגֿפױא וטסליװ ךָאד ןוא --
 ,ָאי --

 ? סָאװ רַאֿפ ---
 לעװ ךיא ןעוו ,ןַאמסטֿפעשעג ַא ןייז לעװ ךיא ןעוו זַא ,ביולג ךיא לייוו ---

 ,עקיצנייא סָאד ןוא ןגיוא ענייד ןיא ןעזנָא רעמ ןבָאה ךיא לעװ ,טלעג ןענידרַאֿפ
 ,טֿפַאשטנײרֿפ ןייד זיא ,ריד ןוֿפ ליוו ךיא סָאװ

 .טכַאלעצ ךיז טָאה לעשַאר

 ?וטסכַאל סָאװ ---
 -נייא טנָאקעג טשינ ךיז טָאה יז ןוא --- ,טרעבָאר ,טסיב וד וויאַאנ יוװ ,ָא --

 סָאװ רַאֿפ ,וטסייוו --- .ּפָאק ןֿפױא טנַאה יד רעדיוו טגײלעגֿפױרַא םיא ןוא ןטלַאה

 ריד טימ ןייג ליוו ךיא סָאװ רַאֿפ ןוא טֿפַאשלעזעג ןייד ןיא ןייז וצ ביל בָאה ךיא

 יד יו שרעדנַא ױזַא טסיב וד לייוו רַאֿפרעד ךָאד זיא סָאד ?ןטרעצנָאק ףיוא

 טנַאסערעטניא ױזַא ןדייר טסנָאק ,קיזומ ןייש ױזַא ןרעה טסנָאק וד .ערעדנַא

 -לעזעג ןייד ןיא .ןרידוטש ןייד ןגעוו עקַאט ,יײרעלָאמ ןגעוו ,רוטַארעטיל ןגעוו

 ! ןבָאה ךיד ךיא ףרַאדַאב סָאװ וצ ,ןַאמטטֿפעשעג ַא .טלדייאעג ךיז ךיא ליֿפ טֿפַאש

 יײװַאד גניווריוא ןוא .רימ ךָאנ ךיז ןגָאי סָאװ ,טײלסטֿפעשעג ליֿפ ױזַא ןעק ךיא

 ,ןַאמסטֿפעשעג ַא ךיוא זיא ,הלּכ ןייז ןייז ןכיג ןיא אמּתסמ לעװ ךיא סָאװ ,יקסווָאד

 וד יו ױזַא ךיד ךיא ליוװ ,טרעבָאּר ,ךיד ליוו ךיא ביוא .רעכײרגלָאֿפרעד ַא ןוא

 | ,טסיב
 .ליומ ןֿפָא ןַא טימ ןייטש ןבילבעג זיא טרעבָאר
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 קידנעטש ךיד לָאז ךיא זַא ,ריִמ רַאֿפ ןוט סעּפע טסליוו ,טרעבָאר ,רעה --
 .ןײרַא ןגיוא יד ןיא עביל טימ םיא יז טקוק -- ?קידנעטש ,קידנעטש ,ןעקנעדעג

 ,לעשַאר ,ָאי --
 ,םעד ןגעוו ןעמולח ןענָאק ךימָאל .ןרידוטש ףיוא טשינ ביג .ךיד ךיא טעב --

 סָאד ןייז טנָאקעג ךיא טלָאװ ,טלָאװעג טלָאװ ךיא ןעוו זַא ,ןטכַארט ןענָאק ךימָאל
 -- ,ןבעל ןצנַאג ןֿפױא ןֿפלעה רימ טעװ סָאד .רָאסעֿפָארּפ-שזדעלַאק ַא ןוֿפ בייוו
 ,ליומ ןֿפױא לָאמ ןטשרע םוצ םיא טשוק ןוא יז טגָאז

 !לעשַאר --
 ,וצ רימ סָאד גָאז ,ךיד טעב ךיא --
 ,לעשַאר ,ָאי --

 טָאה רע סָאװ ,עטשרע סָאד זיא ,טנוװָא םעד ןעמוקעגמיײהַא זיא טרעבָאר ןעוו

 :ןעוועג ,דײרֿפ רעכעלטנגוי טימ ןֿפורעגסױא
 רעטייוו לעװ ךיא ,טירטס לָאװ ףיוא עלעטש יד ןָא טשינ םענ ךיא ,רעטומ --

 ,טעטיזרעווינוא ןיא ןרידוטש
 ןרידוטש ןבעגוצֿפױא סולשַאב סטרעבָאר סָאװ ,רעטסעװש יד ןוא רעטומ יד

 ןבילבעג ןענייז ,ןגָארקעג ןבָאה ייז סָאװ ,ּפַאלק רעטסערג רעד ייז רַאֿפ ןעוועג זיא
 ,טרעדנואוורַאֿפ ךעלקילג ,ןייטש

 ? ןסָאלשַאב סָאד וטסָאה ןעוו --
 ,טכַאנ רעד ףיוא טנייה ---

 ,רעטומ יד טגָאז -- ,עז ךיא ,ָא

 סיױרַא ןוז רעד טגָאז --- ,ןרידוטש ןבעגֿפױא לָאז ךיא זַא ,טשינ ליוו לעשַאר --

 ,ןגיוא יד ןיא קילג ןקידנענייש טימ
 .ןוטעג ץֿפיז ןטכייל ַא טָאה שריה ַאעטָארָאד
 .טכַארטעג יז טָאה -- ,"םיא ייב ןלעוּפ טנָאקעג טשינ סע בָאה ךיא;

 רַאבקנַאד ריא יא ,לעשַאר ףיוא ןעוועג קיטכיזרעֿפײא יא ךיילגוצ זיא יז ןוא
 יד ןסיירוצרעביא טשינ ןוז ריא טכַארבעגקירוצ טָאה יז סָאװ ,םעד רַאֿפ ןעוועג
 .עילימַאֿפ רעד ןיא גנודליב רעשימעדָאקַא ןוֿפ טייק עגנַאל
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 רע זַא ,ןגניווריוא ןגעװַאב וצ ןהרובד ןעמוקעגנָא גנירג ױזַא טשינ זיא סע |

 ,לעשַאר טימ ןֿפערט ךיז לָאז !
 רעטומ יד ןוא בייוו ןיימ ץלַא ךָאנ זיא ירעמ זַא ,טסעגרַאֿפ וד ,עמַאמ ---

 ?רערעדנַא ןַא טימ ןעז ךיז ןייג ךיא ןָאק ױזַא יו ,דניק ןיימ ןוֿפ
 קידנעטש זיא ,עטרעשַאב עקיטכיר ןייד זיא לעשַאר ?רערעדנַא ןַא טימ --

 -עג טסָאה וד .טַאהעג טשינ וטסָאה בייוו רעדנַא ןייק ,עטרעשַאב ןייד ןעוועג
 ..+ ַא טַאה

 וד ,ןירעמ ןקידיילַאב טסלָאז וד זַא .טשינ ליוו ךיא ,ףיוא רעה ,עמַאמ --
 .ןוטעג טָאה יז סָאװ ,סָאד ןוטעג וליֿפַא טָאה יז ןעוו ,טסרעה

 ןדייר טסלָאז וד זַא ,טגָאז רע .ךָאד וטסגעמ המותי ַא ןטעברעביא רעבָא --
 טשלח יז יצ ,ךיד ליוו יז יצ ,טשינ רָאג סייוו ךיא ? ןבָאה הנותח ןגעוו דלַאב
 לייוורעד 1 ןּפַאכסיױא יז ןליוו סָאװ ,ןַארַאֿפ ןענייז רענעמ קינייװ ,ריד ךָאנ ױזַא
 .יָאב-שזדעלַאק ַא טימ ,ןרעדנַא ןַא טימ סיוא יז טייג

 ,טריסערעטניארַאֿפ טשינ ןיב ךיא ,ליוו יז ןעמעוו טימ ןייג יז לָאז --
 ?עסקיש רעד ןָא ץלַא ךָאנ ךיז טסטלַאה וד --
 ! עמַאמ --
 ןרָאװעג ריואוועג זיא ןעמ .טרעדנעעג ץלַא סָאד ךיז טָאה רעבָא לָאמַא טימ

 ףיוא ןוֿפרעד טדערעג ןוא טסואוועג ןבָאה עלַא סָאװ ,בוטש ןיא ןגניווריוא ייב
 רעד ףיוא ןגיוצעגניײרַא ךיז טָאה ירעמ זַא ,סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד
 עקַאט טמוק יז ; סיקסווָאדיװַאד יד וצ טנעָאנ ןייז לָאז יז ידּכ ,וינעווע רעטייווצ
 תבש וליֿפַא טכַאמ ןוא ןענעטיינ טימ ּפָא ךיז טיג ,סיקסווָאדיװַאד יד וצ ףיױרַא
 ,ןטלַא ןרַאֿפ

 רעבָא ךיז טָאה רע ןעוו .ןביולג טלָאװעג טשינ ביײהנָא ןיא סע טָאה גניווריוא = |
 + ץרַאה ןייז ןיא ןדנוצעגנָא ךיז סעּכ ַא טָאה ,תמא טרָאֿפ זיא סע זַא ,טגייצעגרעביא

 ָאי יז ןגעמ ייז רעבָא ,עסקיש ַא טימ ןעניואוו טרָאטעג טשינ בָאה ךיא --
 .ןירַא בוטש ןיא ןעמענניײרַא

 קידנעטש ,רַאנ ַא זיא עטַאט ןייד 1 עטַאט ןייד ,וטסניימ ,ןעד זיא סע ,דניק --
 .קידלוש לּפירק רעד ץלַא זיא סע -- .טהנעטעג הרובד טָאה --- ,רַאנ ַא ןעוועג
 ןיימ ןיא טרַאנעגנײרַא ךָאד ךיז טָאה יז .וצרעד טדערעגוצ םיא טָאה לּפירק רעד
 םעד טימ טָאה יז ,לּפירק םעד ןֿפלָאהעג טָאה יז סָאװ ,םעד טימ ןיײרַא בוטש
 זַא ,טרעהעג : עבלעז סָאד ךיוא זיא טציא ןוא .ןצנַאג ןיא ןטַאט םעד טֿפױקעגּפָא
 ןוא ,לּפירק ןֿפױא ןבעג גנוטכַא ןעמוקעג יז זיא ,בוטש ןיא ָאטשינ ןיב ךיא

 גנידצלַא עטַאט ןייד טעוװ לּפירק ןרַאֿפ .ןטַאט ןייד ןעמונעגנייא יז טָאה טימרעד

 .ןדמש ךיז ,הלילח ,וליֿפַא ,ןוט
 -ריוא ףיוא הלועּפ רעייז טַאהעג ןיע-ףרחּכ ןייא ןיא ןבָאה דייר סרעטומ רעד

 ענייז ןיא ןעגנַאגעגֿפױא טכיל ַא טלָאװ לָאמַא טימ יוװ ןעוועג זיא סע .ןגניוו

428 



 טליֿפעג רע טָאה ןָא טייהרעניילק ןוֿפ : ןוז ןייא טַאהעג רָאנ טָאה רעטָאֿפ ןייז .ןגיוא
 ןוא עביל סרעטָאֿפ םעד טליֿפעג ,םיא וצ טײקטלַאק סרעטָאֿפ םעד ךיז ףיוא |

 ןדנוצעגנָא ךיז טָאה טכוזרעֿפײא עסיורג ַא ןוא .רעדורב ןייז וצ טייקנבעגרעביא
 ,טֿפַאשטניײֿפ ַא ןוא טכוזרעֿפײא ןַא ,רעדורב ןייז ףיוא ץרַאה סגניווריוא ןיא

 םענעֿפלָאהַאבמוא ןַא יו רעמ ןעזעג טשינ לּפירק םעד ןיוש רע טָאה טציא
 ,רעדורב ןרעקרַאטש ַא יו ןעזעג םיא טָאה רע ; רעדורב ןכַאװש ןטכעלקילגמוארַאֿפ
 טשרעוצ םיא ןוֿפ טבױרעגקעװַא טָאה ,טײקנֿפלָאהַאבמוא ןייז טימ ,לּפירק רעד ,רע
 ,ןכַאז טנָאמרעד ךיז טָאה רע .בייוו ןגייא ןייז --- טציא ןוא ,ץרַאה סרעטָאֿפ ןייז
 זַא ,ןזיוועגסיוא םיא ךיז טָאה סע .ייז רַאֿפ ןקערש ךיז ןעמונעג טָאה רע סָאװ
 רַאֿפ בײהנָא עמַאס ןוֿפ םיא טימ טֿפמעקעג טָאה רעדורב רעטלּפירקרַאֿפ ןייז
 ןייז ךרוד םיא ןוֿפ ןעמונעגקעװַא יז טָאה ,ןענואוועג יז טָאה רע ןוא -- ,ןירעמ
 ,עמריֿפ רעסיורג ןייז טימ ,גלָאֿפרעד ןצנַאג ןייז טימ ,גניווריוא ,רע .טײקכַאװש
 ,בייוו ןייז ייב ייס ,רעטָאֿפ ןייז ייב ייס טשינרָאג טימ טשינרָאג זיא ,טלעג ןייז טימ
 -סױרַא םיא טָאה ןעמ סָאװ ,רעד ,החּפשמ .העד ןיא סּפעש רעצרַאװש רעד זיא רע
 טשינ ליוו ןעמ סָאװ ,רעד ; םיא טימ ןוט וצ ןבָאה טשינ ליוו ןעמ סָאװ ,טּפוטשעג
 סָאד םיא טצרַאװשרַאֿפ ןעמ ,םיא טֿפמעקַאב ןעמ סָאװ ,טלעג ןייז ןוֿפ ןייז הנהנ
 רעד ןוא ,םיא ןגעק סעדער טלַאה רעדורב רענעגייא ןייז .ןשטנעמ רַאֿפ םינּפ
 יד טָא ,בייוו ןגייא ןייז ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא טציא ןוא .וצ םיא טֿפלעה רעטָאֿפ
 . זיא ,טיוט רַאֿפ טרעלקרעד םיא רעטָאֿפ רעד טָאה ריא בילוצ סָאװ ,"?עסקיש;
 זיא סע ןעוו רָאג ןענָאמרעד וצ ןעמעלַא טרעװרַאֿפ ןוא םיא ךָאנ העבש ןסעזעג
 לייוו ,ריא טימ ןייגעצ ךיז טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,ירעמ עבלעז יד :ןעמָאנ ןייז
 רעמורֿפ ןייז טָאה ,דניק סָאד טדמשענּפָא ןוא גָאזוצ ריא ןטלַאהעג טשינ טָאה יז
 רָאנ ןוא -- ,ריא טימ טכַאמעג םולש ןוא בוטש ןיא ךיז וצ ןעמונעגניײרַא רעטָאֿפ
 לָאז יז זַא ,ןבָאה יז ףרַאדַאב רע לייוו ,סע טגנַאלרַאֿפ לּפירק רעד לייוו רַאֿפרעד
 ...ןענידַאב םיא

 רעד יװ ,ןָא טנגוי רעירֿפ רעד ןוֿפ ןרָאי עלַא יד ןָא טנָאמרעד ךיז טָאה רע
 ,טלעגניילק וצ םיא טכַאמעג ,םיא ףיוא טקוקעגרעטנורַא קידנעטש טָאה רעטָאֿפ
 עטסוּפ ןענרעל ףיוא טכענ ןוא געט ענייז ןבעגקעװַא טלָאװעג טשינ טָאה רע לייוו
 רָאנ ,גנוגיינ םוש ןייק םעד וצ טַאהעג טשינ טָאה רע סָאװ ,ןרידוטש ףיוא ,ןכַאז
 ךיז ןגירקוצסױרַא ,ךיז ןטעברַאוצֿפױרַא ,ךיז רַאֿפ ןבעל ַא ןכַאמ וצ רעסעב ןעזעג
 ןרעמַאלק יד ןוֿפ ןּפעלשסיױרַא ךיוא החּפשמ ןייז ןענָאק וצ ידּכ ,טײקמערָא רעד ןוֿפ
 םיא ףיוא טקוקעג סע טָאה רעטָאֿפ רעד גנוצעשגנירג ליֿפיװ טימ .טיונ רעד ןוֿפ
 ןֿפלעהוצסױרַא ףיוא רעלָאד עכעלטע טכַארבעגמײהַא טָאה רע ןעוו ,לָאמ ןדעי
 ,טכַאמעג טָאה ,עטַאט רעד ,ןײלַא רע סָאװ ,תובוח יד ןוֿפ ןעמַאמ רעמערָא רעד
 ּפָאק ןטוג סטענ ןוֿפ סע טָאה רע ןלָאװקעגנָא יו ןוא ,גרָאב ףיוא ןעמעלַא קידנבעג
 !ןענרעל ןיא סײלֿפ ןייז ןוֿפ ןוא

 ,גָאמרַאֿפ ךיא סָאװ ,ץלַא .ןגיוא ענייז ןיא טשינרָאג ןעוועג קידנעטש ןיב ךיא ---
 -עגייא ןיימ ,ןײלַא ךיז ןעקנַאדרַאֿפ וצ סע ךיא בָאה ,ןרָאװעג ןיב ךיא סָאװ ,ץלַא
 ,טרָאװ טוג ַא טימ ןֿפלָאהעגסױרַא רימ טָאה סָאװ ,עקיצנייא יד .עיציבמַא רענ
 ,הלווע יד ןכַאמטוג ףרַאדַאב ךיא .עמַאמ ,טכער טסָאה ,עמַאמ ,ןעוועג סע וטסיב
 ןטכילֿפ עלַא ןוֿפ רוטּפ ןיב ךיא .ןכַאמטוג יז לעװ ךיא ןוא ,ןעגנַאגַאב ןיב ךיא סָאװ
 טּפטשעגסױרַא ךיא ןיב ריא בילוצ סָאװ ,ןוטעגנָא רימ יז טָאה קינייװ .ריא וצ
 וצ ןצנַאג ןיא ךימ ןטענ טימ תחאידי ךָאנ יז טכַאמ ,החּפשמ ןיימ ןוֿפ ןרָאװעג
 | ,ןבָארגַאב
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 טשינ טסעוװ וד זיב ,ןבָאה החונמ ןייק רעירֿפ טשינ טסעוװ וד ,דניק ןיימ --
 ךיז טימ רעטיוט רעד .ןטיוט ןגעק ןעגנַאגַאב טזיב וד סָאװ ,הלווע יד ןכַאמטוג
 | ,ריד ןגעק

 ,רעטומ רעד ייב ךיז ןטעבעג גניווריוא טָאה --- ? ןוט ךיא לָאז סָאװ --
 ןוא לעשַאר טימ ךיז עז .רעסעב ץלַא ,רעלענש סָאװ ,וצרעד ףוס ַא ךַאמ --

 .עטכעלש סָאד טוג ךַאמ
 / טימ ןעז ךיז ,בייוו ןיימ ךָאנ זיא ירעמ תעשב ,סע ךיא ןָאק ױזַא יו רעבָא ---

 ? רערעדנַא ןַא
 ןוֿפ טרַאנעגּפָא ךיד טָאה יז .בייוו ןייד ןעוועג טשינ לָאמ ןייק זיא יז --

 .ןָא בייהנָא
 ,ריא ןוֿפ דניק ַא בָאה ךיא --
 ,אנוש ןייד ןייז טעו סע ,עדמערֿפ וצ טרעהעג דניק סָאד --
 טכַאמעגּפָא ףוס-לּכ -ףוס טָאה רע ןענַאװ זיב ,גנַאל ױזַא טעשטומעג ךיז טָאה רע

 : לעשַאר טימ ךיז ןעז וצ ךיז ייב
 -- .רעטומ רעד טגָאזעג רע טָאה -- ,טשינ ךיא ןָאק ריא וצ ןײגֿפױרַא --

 רעירֿפ ךיז לע ךיא ןענַאװ זיב ,רעדניק יד רַאֿפ ןזייווַאב טשינ ךיז ןָאק ךיא
 ,לעשַאר טימ ןדײרכרודַא טשינ

 -הּפוח ריא ןיא ןטרַאװ טזָאלעג יז טָאה גניווריוא טניז ,ןרָאי ןוא ןרָאי
 לעשַאר טָאה ,ןעמוקעג טשינ לָאמ ןייק זיא ןוא טעב-ןטיוט סרעטָאֿפ טייב דיילק
 ןטעב ןוא ריא וצ ןעמוק טעװ ,גניווריוא ,רע ןעוו ,טנעמָאמ םעד ףיוא טרַאװעג
 ןעשעג טעוװ סָאד זַא ,טלעטשעגרָאֿפ ךיז טָאה יז .ןעמענקירוצ םיא לָאז יז זַא ,ךיז
 ,ןדנעטשמוא עכעלנייוועגרעסיוא עכלעזַא רעטנוא ,ןֿפוא ןשיטסַאטנַאֿפ ַאזַא ףיוא
 ךיז ןֹוא םזילַאער ןדעי הבשחמ ריא ןיא ןרױלרַאֿפ טָאה אֿפוג שינעעשעג סָאד זַא
 -עגיהמקנ- ןוֿפ ןטונימ עסיז עלַא יד .ןברַאֿפ עשיטסַאטנַאֿפ ןיא ריא טלָאמעג
 -נָאק ריא ןגעק סעּכ ןקיטכעמנָא ריא טליטשעג טָאה יז שכלעוו טימ ,ןעקנַאד
 סָאװ ,טשיוד םעד ןשעל וצ ןרעגַאב ןוא ןעגנַאלרַאֿפ עריא עלַא ,ןיטנערוק
 סָאװ ,הלווע רעד רַאֿפ טֿפַאשנכער ריא ,ריא ןיא טצײרעגֿפױא טָאה גניווריוא
 טײקטמעשרַאֿפ ריא רַאֿפ גנוקיטיגרַאֿפ יד ןוא ,ןרָאװעג ןעגנַאגַאב ריא ןגעק זיא
 טָאה יז סָאװ ,רעדיילק יד ןיא ,טײקטצוּפעגסױא ריא ןיא ןוטעגניירַא יז טָאה
 ,ןגניווריוא רַאֿפ ייז ןיא ןזייוו ךיז טלָאװעג

 ןבעגעגרעטנוא ,ןֿפלָאהעגסיױרַא ריא ,ךיז טײטשרַאֿפ ,טָאה ץנַארק סעסימ
 :תוצע עשרעבייוו עליטש

 "וצ ,קיטכיל-וצ זיא סָאד .ףרַאש ןטיור ןטימ דיילק עיולב סָאד טשינ ,ןייג --
 עגנַאל סָאד ןגָארטעג טלָאװ טרָא ןייד ףיוא ךיא .טייהנגעלעג רעד רַאֿפ קישער
 ַאוַא רַאֿפ רעמ טסַאּפ לקנוט .טנָארֿפ ןיא טינש ןסיורג םעד טימ דיילק-טעמַאט
 .הצע יד ןבעגעג ץנַארק סעסימ טָאה --- ,טייהנגעלעג

 -ףַאש טגנערב טעמַאס רעלעקנוט רעד ,הצע ריא ןעמונעגנָא טָאה לעשַאר ןוא
 רעקידעינילידַארג רעד ןוא טיוה ריא ןוֿפ ןָאט-םערק ןלעקנוט םעד סױרַא רעֿפ

 סעיניל עשיסַאלק יד טכיירטשרעטנוא ,ריא ףיוא ןסָאגעגסױא ,דיילק ןוֿפ טינש

 ךעלגניריוא ענעדלָאג עגנַאל יד ןגָארט ךָאנ יז ףרַאדַאב םעד וצ .רוגיֿפ ריא ןוֿפ

 .טסורב רעד ףיוא זיור רעטיור ַא טימ לרעּפ לרינש ןייא רַאנ ןוא

 ןוֿפ דוסב ךַאז יד ןטלַאה וצ ןוא םינכש יד ןוֿפ דיירעג סָאד ןדיימוצסיוא ידּכ

 ןעמונעג ,ךעלדיימ ענעסקַאועגרעטנוא .ןיוש טציא .ןבָאה סָאװ ,ךעלרעטסעווש ייז
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 ךיז ןענעגעגַאב וצ ןרָאװעג טדערעגּפָא זיא ,רָאֿפ ָאד טמוק סָאװ סעּפע זַא ,ןליֿפ
 .וינעווע רעטֿפניֿפ רעד ףיוא אירָאטסַא-ףרָאדלַאװ לעטָאה ןוֿפ ?יבַאל,; רעד ןיא
 ,טכַאגרַאֿפ רעגייזַא סקעז טקנוּפ ריא ףיוא ןטרַאװ טלָאזעג טרָאד טָאה גניווריוא
 ,העש רענעי ןיא ןעמַאזוצ ןסע ןלעוו ייז זַא ,ןרָאװעג טדערעגּפָא ךיוא זיא סע
 סָאװ ,שיט-לקניוו ַא ייב ,ןָא ךיז טליֿפ לעטָאה ןוֿפ לַאז-סע רעסיורג רעד רעדייא
 -טַאװירּפ גוגעג ןבָאה ןענָאק ןלעוו ייז ואוו ,סנטיײצַאב ןריוורעזער טצװ גניווריוא
 ,ךיז ןדיירוצכרודַא ףיוא טייק

 ,לעטָאה םוצ טײלגַאב יז טָאה ץנַארק סעסימ
 ןוֿפ ןיוש לעשַאר טָאה "יבַאל, רעד ןוֿפ טכיל ןכייוו ןטלקנוטרַאֿפ םעד ןיא

 -:ײױַא ,לשיט ַא ייב ןסעזעג זיא רע יוװ ,ןגניווריוא ןקרעמַאב טנַאקעג טנטייוו רעד
 ,גנוטייצ ַא ןיא םינּפ ןטימ ןוטעג

 -ַאטש ןייק טקישעגסױרָאֿפ טשינ טָאה רעטיר רענעמוקעגקירוצ ריא ,ןיינ

 -קירוצ ריא .ןעמוקנָא ןייז ןגָאזנָא .ןטייּפמורט עקידנזָאלב טימ ןלָאז סָאװ ,ןט98
 -רעניד, ןלעמרָאֿפ ַא ןיא ןוטעגנָא ןעוועג טשינ וליֿפַא זיא רעטיר רענעמוקעג
 ןעמונרַאֿפ ױזַא ןעוועג זיא רע ןוא ,גוצנא ןקידעכָאװ ַא ןיא רָאנ ,"טעקעשזד
 טשינ יז טָאה רע זַא ,גנוטייצ רעד ןוֿפ גנולײטּפָא-ץנַאניֿפ רעד טימ ,קיטנָאק
 יו טײקטצוּפעגסיוא ריא ןיא טליֿפרעד ךיז טָאה לעשַאר .ןעמוקניירַא ןעזעג
 ױזַא זיא רעטרעשַאב ריא יו ,קידנעעז ןוא .טרָא ןֿפױא טשינ יװ ,קירעביא
 טקריוועג סָאד טָאה ,טשינ יז טקרעמַאב רע זַא ,גנוטייצ רעד ןיא ןוטעגניײרַא
 טלעטשעגסױרַא סָאג רעד ףיוא עטעקַאנ ַא רעװ יז טלָאװ סע ךיילג ,ריא ףיוא
 .ןסָאגַאב רעסַאװ טלַאק טימ וצרעד ךָאנ יז ןוא

 ןירעטײלגַאב ריא טגערֿפ -- ?ןגָאז םיא ןוא םיא וצ ןייגוצ ךיא לָאז --

 ,ץנַארק סעסימ
 ,לעשַאר טגָאז -- ,רימ וצ רעביא סע זָאל .טציא ייג וד ,ןיינ --
 ,עטסעֿפ טימ וצ טייג ןוא ןײרַא טנעה יד ןיא ךיז ןעמענ וצ טמיטשַאב יז

 ,ןגניווריוא וצ טירט עקנילֿפ
 ,לכיימש ןטסײרֿפ ןטסעב םעד טימ סיוא יז טֿפור --- !גניווריוא ,ָאלעה --

 ,םינּפ ריא ףיוא ןעגנערבסיורַא טנָאקעג רָאנ טָאה יז סָאװ

 רעקיטכירֿפיױוא טימ טרָא ןוֿפ ףיוא ּפַאכ ַא ךיז רע טיג -- !לעשַאר ,ָא -
 1 ,דיירֿפ

 ַא טימ טגָאז ןוא טיר רע טרעוװ ,טצוּפעגסיוא ױזַא ךיז רַאֿפ יז ןעזרעד

 : :לכיימש םענעריױלרַאֿפ
 ךיילג ייג ךיא .ךימ טסעז וד יו ןוטעגנָא ןיב ךיא סָאװ ,לחומ רימ ייז --

 זַא ,סיוא טעז סע .יאדוװַא סע טסייוו וד ,טנייה גָאט ןרעווש ַא טַאהעג ,סיֿפָא ןוֿפ
 ןייק טַאהעג טשינ בָאה .עירטסודניא רעזדנוא ןיא קיירטס ַא ןבָאה ןלעװ רימ
 -רַאֿפ טשינ לָאז ךיא ,טַאהעג ארומ בָאה ךיא .ןוטרעביא ךיז ןײגוצמײהַא טייצ

 .ןקיטעּפש
 ןקיטעּפשרַאֿפ וצ טשינ קיטכיזרָאֿפ ןעוועג וטסיב לָאמ סָאד סָאװ ,טוג ---

 .יז טכַאל --- ,ךיז
 ,גנורעטסיײגַאב רעטכַאמעג-טשינ טימ סיוא רע טֿפוו -- !לעשַאר ,ָא --

 -עג טסיב וד סָאװ ,רַאבקנַאד ױזַא ריד ןיב ךיא --- .ריא ךָאנ ךיז קידנצעזקעוװַא
 ןייז לחומ טשינ לָאמ ןייק ,לָאמ ןייק רימ טסעוװ וד זַא ,טניימעג בָאה ךיא .ןעמוק
 טָאה רע סָאװ טקידנעעג טשינ ןוא טלמַאטשעג רע טָאה -- ...ןיימ .., .ןיימ

 ,ןגָאז טלָאװעג
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 ריד בָאה ךיא ןוא רימ ןגעק טקידלושרַאֿפ טשינ ךַאז ןייק טימ טסיב --
 ,לכיימש ןכייוו ַא טימ יז טגָאז --- ,ןייז וצ לחומ סָאװ טשינ

 רָאנ ,טקידלושרַאֿפ ךיז ךיא בָאה ריד ןגעק טשינ ,טכער טסָאה וד ,ָאי --

 ,ןײלַא ךיז ןגעק
 טסיב .ךיז ןגעק טקידלושרַאֿפ ךיז טסָאה וד סָאװ טימ ,ןייא טשינ עז ךיא -- |
 ןיא ףליה עסיורג ַא ריד ןיא ירעמ ןוא ,דניק ַא טסָאה ,טַארײהרַאֿפ ךעלקילג
 ,סענזיב יד

 סָאװ ,ץלַא זיא סע -- .ןייא גניווריוא טמיטש -- ,קיטכיר זיא סָאד ,ָאי --
 | ,..יוזַא זיא ךַאז יד ,לעשַאר ,וטסעז .רעטעּפש ןעשעג זיא סע

 רַאֿפ ןביוהעגנָא ןוא טרָא ןייז ףיוא טצעזעגטכער ךיז טָאה גניווריוא ןוא
 ןײגרעדנַאנוֿפ ןייז וצ טריֿפעג טָאה סע סָאװ ,ץלַא ןוֿפ טיירב ןלייצרעד לעשַאר
 -עגסױרַא טָאה ,ןירעמ ןוא ךיז ןגעוו ץלַא טדערעג טָאה רע .ןירעמ טימ ךיז
 ןצנַאג ןיא קידנסעגרַאֿפ ןדייר ןוֿפ ץיה רעד ןיא ,ךַאז רעד ןיא דצ ןייז טכַארב
 ,לעשַאר רַאֿפ ןעמוק וצ טכַארבעג םיא טָאה סע סָאװ ,סָאד ,לעשַאר ןָא ,ריא ןָא
 לעשַאר סָאװ ,הֹּכלִמ-תב רעטמעשרַאֿפ רעד טימ ןוט וצ טַאהעג טשינרָאג טָאה
 ןעמוקעגקירוצ זיא רעטיר רעד רעכלעוו וצ ,זיא יז זַא ,טדערעגנייא ךיז טָאה
 לָאז יז זַא ,טנעה עריא ןיא ןבעל ןייז ןבעגרעביא ןוא סיֿפ עריא וצ ןֿפרַאװ ךיז
 טָאה יז ןוא ,טמולחעג יז טָאה םעד ןוֿפ ,טיוט ףיוא רעדָא ןבעל ףיוא ןטּפשמ םיא
 ריא טימ קירוצ ךיז ןעמוקנעמַאזוצ ריא ןקוקסיוא טעװ ױזַא זַא ,טלעטשעגרָאֿפ ךיז
 סע .ןוֿפרעד ןעוועג טייוו רעייז ,ןתמא רעד ןיא ,זיא סע .רעטיר םענערױלרַאֿפ
 ,ןטקַאֿפ ןוֿפ גנוגָאזסױרַא ערעטכינ ַא יו רעמ טשינ ןעוועג ,ןתמא רעד ןיא ,זיא
 ,ץרַאה ןוֿפ ןכַאז טימ יו סעיצקַאסנַארט עכעלטֿפעשעג טימ ןוט וצ רעמ ןבָאה סָאװ

 זיא ירעמ זַא ,ןענעקײלרַאֿפ טשינ ןָאק ךיא ...'ױזַא זיא ךַאז יד ,טסעז וד --
 ,קַאמשעג ,טײקנרַאֿפרעד טָאה יז .סענזיב יד ןיא ףליה עסיורג ַא ןעוועג רימ
 טעוװ סע סָאװ ןוא ןייג ָאי טעו סע סָאװ ,םעד רַאֿפ ,עיצקודָארּפ-ןסַאמ רַאֿפ שוח ַא
 זיא ,סענזיב יד ךייש סָאװ ,ָאי .לעשַאר ,ןיימ ךיא סָאװ ,טסייוו וד ...ןייג טשינ
 סָאד --- ,וטסעז ,דניק סָאד טדמשענּפָא טָאה יז ןעוו רָאנ ,טיַארלָא ןעוועג ץלַא
 ןבָאה רימ סָאװ ,טקַארטנָאק םעד ןכָארבעג טושּפ ץנַאג טָאה יז זַא ,ןסייהעג טָאה
 ,זדנוא ןשיווצ ךַאמּפָא רעכעלטייד ַא ןעוועג זיא סע .ךיז ןשיווצ ןסָאלשעג טַאהעג
 ,"סנעסייל-שזדירעמ, יד ןעמענסורַא עדייב ןעגנַאגעג ןענייז רימ ןעוו

 רענעמוקעגקירוצ ריא ,רע טציז ָאד .ןליוק עסייה ףיוא יוװ ןסעזעג זיא לעשַאר
 טָאה רע סָאװ ,ןדנואוו עטסֿפיט יד ,תוּכמ עריא ריא רַאֿפ ףיוא טקעד ןוא ,רעטיר
 -רַאֿפ יד ,םולח-הלּכ ריא ןיא ,ךיא ןשלדיימ ריא ןיא ,ץלָאטש ריא ןיא ןגָאלשעג
 טימ טשינ יז טליֿפ רע ןוא --- ,טעב-ןטינט ןייז ףיוא רעטָאֿפ ריא ןוֿפ טייקטמעש
 ,טשינ יז טעז רע ,ןיילַא ךיז טליֿפ רע רָאנ ,טסעשז ןייק טימ ,וליֿפַא טרָאװ ןייק
 יד טשינ ,םיא ןגעק ןרָאװעג ןעגנַאגַאב זיא סָאװ ,הלווע יד ,ךיז טעז רע רָאנ
 עגונב טרָאװ ןטלַאה:טשינ סירעמ ;ריא ןגעק ןעגנַאגַאב זיא רע סָאװ ,הלווע
 םעד בילוצ ןוא ,לעשַאר ,ריא עגונב טרָאװ ןטלַאה-טשינ ןייז טשינ ,דניק רעייז
 ץרַאה סָאד ןעמעוו רַאֿפ לָאז רע זַא ,ןרעהסיוא םיא לָאז יז זַא ? ןֿפורעג יז רע טָאה
 !ןעמוקעג ןיײילַא יז ןיא סָאװ ןוא ?םיא יז זיא ,רע טניימ ,סָאװ ?ןענייווסיוא
 ? םיא ןיא ןעניֿפעג יז ליוו ןעמעוו ? יז טכוז ןעמעוו

 ןוֿפ גנונָאמרעד ַא קנַאדעג ןֿפױא ןעמואװשעגֿפױא ריא זיא לָאמַא טימ ןוא
 ןוֿפ לַאב ןֿפױא ןעמענ יז ןעמוקעג זיא רע ,ןגניווריוא טימ שינעבעלרעביא ןַא
 ןעוועג זיא סע .רעדניק עגנוי ןעוועג עדייב ךָאנ ןענייז ייז ןעוו ,טײלסדנַאל יד

232 



 ןיא ,רעטומ ריא יו טקנעדעג יז .,ןרָאי עשלדיימ עריא ןוֿפ לַאב רעטשרע רעד
 זַא ,ץלַאז טימ טיורב ןיירַא דיילק ןיא טיינעגניירַא ריא טָאה ,טעב-ןעקנַארק ריא
 -ָאק ענרעבליז יד ןָא ךיז טנָאמרעד יז .ןבעג טשינ ערה-ןיע ןייק ריא לָאז ןעמ
 ָאד ןוא ,לַאב םעד רַאֿפ טֿפיױקעג ריא טָאה רעטָאֿפ ריא סָאװ ,ךעלכיש עטריל
 רע ןוא ,לַאב ןטשרע ריא ףיוא ,רעילַאװַאק ריא טימ עטערַאק ַא ןיא יז טרָאֿפ
 לקנָא ןכייר םוצ ןדנעוו ךיז לָאז יז זַא ,לקנָא ןכייר ריא ןגעוו ריא טימ טדער

 ,םיא רַאֿפ האוולה ַא חוּכמ
 ,רעד .ּפָאק ןיא רעטרעוו יד ךרודַא ריא ןעייג -- ,"סענזיב טאב גניהטאנע

 טָאה רע .טשינ שטנעמ ןייק זיא --- ,ךיז רַאֿפ יז טכַארט -- ,ריא ןבעל טציז סָאװ
 ףיוא טשינ טקוק רע ."סענזיב רָאנ יו טשינ ךַאז ןייק, .טולב ןגייא ןייק טשינ
 ריא ףיוא טקוק סע יװ ,טנעה עױיא ףיוא טשינ ,םינּפ ריא ףיוא טשינ ,ןגיוא עריא
 טמענ רע ןעוו ,טרעבָאר ,טנעדוטס רעשיטסַאיזוטנע רעד ןקילב עקיטשרוד טימ
 -רַאֿפ ,ןסע ןיא טסעגרַאֿפ טרעבָאר .טרעצנָאק ַא ףיוא רעדָא ןַארָאטסער ַא ןיא יז
 ןליֿפ ןָאק יז : קיטסייג ןוא שיזיֿפ םיא טזייּפש טייקנייש ריא .קיזומ רעד ןיא טסעג

 ךיז טרוּכיש ןוא ךיז טקיטעז ןוא -- טייקנייש ריא ךיז ןיא ןיירַא טקנירט רע יו
 - .דײרֿפ טימ יו ריא טימ ןָא

 ןישַאמ-ןשטנעמ רעד ףיוא ? ןטײברַאֿפ טלָאװעג םיא יז טָאה ןעמעוו ףיוא ןוא
 ןוא סניוועג ןוֿפ ליֿפעג סָאד רָאנ יו טשינ ליֿפעג רעדנַא ןייק טָאה סָאװ ,ָאד
 ,םיא רַאֿפ טכעלש זיא סע סָאװ ןוא םיא רַאֿפ טוג זיא סע סָאװ ,םעד ןוֿפ ,טסולרַאֿפ
 .ןרעוו ךייר ןייז וצ רעטש ַא זיא סע סָאװ ןוא ןרעוו וצ רעכייר םיא טֿפלעה סע סָאװ

 יװ טשינ ךַאז ןייק -- ךָאד זיא סָאד ,טשינ שטנעמ ןייק רָאג ךָאד זיא סָאד;
 םעד טָא ףיוא ,ןרָאי עלַא יד טרַאװעג ךיא בָאה םעד טָא ףיוא ןוא .סענזיב רָאנ
 ןיימ ןטייבסיוא טלָאװעג ךיא בָאה םעד טָא ףיוא ,ןעוועג קיטכיזרעֿפײא ךיא ןיב
 רעטָאֿפ ןיימ סָאװ ,טקישעגוצ רימ טָאה טָאג סָאװ ,ןטרעשַאב ןיימ ,קילג ןיימ ,דײרֿפ
 ,םעד רַאֿפ גנולָאצַאב ַא ןייז רימ לָאז סע זַא ,רימ רַאֿפ טימעג ךיז רבק ןיא טָאה
 7? ןוטעגנָא רימ טָאה רעד טָא סָאװ

 ךיא ,טריסערעטניארַאֿפ טשינ ןיב ךיא --- .סיוא יז טֿפור --- !ןיוש גונעג --
 .ןרעה טשינ רעמ ליוו

 -סיױרַא רעטרעוו יד טָאה יז .רעדנואוו סיורג טימ טקוקעגנָא יז טָאה גניווריוא
 ןסעגרַאֿפ טשינ וליֿפַא טָאה יז זַא ,טייקיטליגכיילג רעטלַאק ַאזַא טימ טגָאזעג
 .ייברעד ןעלכיימש וצ

 וטסיב .יועמוק וצ טקיליוװעגנייא טסָאה וד ביוא זַא ,טניימעג בָאה ךיא --
 .טריסערעטניארַאֿפ

 ,ןרעה וצ טשינ .ןעמוקעג ןיב ךיא סָאװ בילוצ טסייוו וד ,גניווריוא ,רעה --
 ריד בָאה ךיא סָאװ ,ןרעהסיוא טסלָאז וד ידּכ רָאנ ,ןגָאז וצ רימ טסָאה וד סָאװ
 ךיא זַא ,ריד ןגעק טשינרָאג בָאה ךיא זַא ,ןגָאז ןעמוקעג ריד ןיב ךיא .ןגָאז וצ
 ןוא טרָאװ ןטלַאהעג טשינ לָאמסנעד טסָאה וד סָאװ ,רַאבקנַאד רעייז ריד ןיב
 ,טלָאמעד טניז טנרעלעג ליֿפ בָאה ךיא ,רימ טימ טשינ ,ןירעמ טימ טַאהעג הנותח
 ץוחַא ,ןבעל ןיא ןכַאז ערעדנַא ךָאנ ןַארַאֿפ ןענייז סע זַא ,ןענוֿפעגסיױא בָאה ךיא
 -רָאג רימ טסיב וד ,ןיינ .ייז ןיא טריסערעטניארַאֿפ ןענייז ןשטנעמ סָאװ ,סענזיב
 רַאֿפ ךיוא בָאה ףיא .קידלוש טשינרָאג ירעמ רימ זיא ךיוא ױזַא ,קידלוש טשינ
 ןײלַא ריא סע לעװ ךיא ןוא .טײקרַאבקנַאד רָאנ יו טשינ ליֿפעג רעדנַא ןייק ריא
 | .ןגָאז

 ? ןגָאז ריא סע טסעװ וד ---
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 זיא סע זַא ,ןסיוו לָאמ עלַא רַאֿפ לָאמ/ ןייא לָאז יז זַא ,ליוו ךיא לייוו ,ָאי ---
 ריד סע טָאה רעטומ ןייד --- ,ריא ןוא ריד ןשיװצ ייטש ךיא זַא ,שינעדערנייא ןַא
 ךיוא ריד טלָאװ רעטָאֿפ ןיימ זַא ,רעכיז ןיב ךיא .רימ ךיוא ױזַא ןוא טדערעגנייא
 ןדייב ךייא שטניוו ךיא ןוא .ךֹיא יו ױזַא ןעוועג רַאבקנַאד ריד ןוא ןעוועג לחומ
 ,גניווריוא ,טכַאנ עטוג ַא .טציא זיב טַאהעג טָאה ריא יװ ,ןבעל ךעלקילג רעמ ַא

 רעד ןיא טרָא ןייז ףיוא ןציז םיא קידנזָאלרעביא ,ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה יז ןוא
 ,אירָאטסַא-ףרָאדלַאװ לעטָאה ןוֿפ ?ינָאל;

 טָאה יז .ןליֿפעג עריא טזָאלעגײרֿפ יז טָאה ,ןעמוקעגמיײהַא זיא יז ןעוו טשרע
 ,טנייוועגסיוא טוג ךיז טָאה ןוא רעמיצ ריא ןיא ןסָאלשעגנייא ךיז

 םענעֿפלָאהַאבמוא ןוא רעצ ןוֿפ ןרערט ןייק ןעוועג טשינ רעמ רעבָא ןענייז סע
 ןעגייז סע רָאנ ,טציא זיב לָאמ ליֿפ ױזַא ןסָאגרַאֿפ טָאה יז סָאװ ,ןרערט יד יוװ .סעּכ
 דנַאש -- ,קערש ןוא דנַאש ןוֿפ ןרערט ,הטרח ןוא גנוזיילרעד ןוֿפ ןרערט ןעוועג

 רַאֿפ קערש ןוא ,טרעוו םענעגייא ריא ןענַאטשרַאֿפ טשינ טָאה יז סָאװ ,ךיז רַאֿפ
 ,קילג םענעגייא ריא טימ טליּפשעג ךיז טָאה יז טָאװ ,םעד

 יד יו טקרעמַאב טָאה יז .לגיּפש ןיא טקוקעגניײרַא יז טָאה ,עקידנענייוו ַא
 ,רעדוּפ םעד טימ םערק םעד טרימשעצ ,םינּפ ריא ןוֿפ טכַאמעג לֹּת ַא ןבָאה ןרערט
 .טגײלעגֿפױרַא טכידעג טַאהעג טרָאד טָאה יז סָאװ

 טָאה --- *! טגייֿפ ךיז בָאה ךיא ,טנייֿפ ךיז בָאה ךיא ,טניײֿפ ןײלַא ףיז בָאה ךיא;
 ,טנייוועצ ײנסֿפױא ךיז ןוא טעב ןֿפױא ןֿפרָאװעג ךיז יז

 -מוא רעקידרעטַאלֿפ טימ טרַאוװעגסיוא ןוא ןסעזעג זיא סָאװ ,ץנַאױק סעסימ
 וצ סָאװ טסואועג טשינ טָאה ,שינעגעגַאב רעד ןוֿפ גנַאגסיױא ןֿפױא דלודעג
 ,לעשַאר .םיהַא קירוצ לענש ױזַא ןעמוק לעשַאר ןעזרעד טָאה יז ןעוו ,ןטכַארט
 טָאה ףוס םוצ .ןזָאלנײרַא טלָאװעג טשינ גנַאל יז טָאה ,רעמיצ ריא ןיא ןטָאלשרַאֿפ

 ,ריט יד טנֿפעעג ל?עשַאװ
 .קערש ןיא ץנַארק סעטימ טגערֿפ -- ? + ןֿפָארטעג טָאה סָאװ .ערעייט לעשַאר ---
 טלכיימש -- ,ךַאז עטוג ַא ןֿפָארטעג טָאה סע .ןֿפָארטעג טשינרָאג טָאה סע --

 .ןגיוא עטניײװרַאֿפ טימ ץנַארק סעסימ רעטרעדנואוורַאֿפ רעד וצ סױרַא יז
 ?סעּפע וטסנייו עשז סָאװ רַאֿפ ---

 יד שירַאנ ,שירַאנ ,שירַאנ ןעוועג ןיב ךיא סָאװ ,םעד רַאֿפ ,דנַאש רַאֿפ ---

 ,ןרָאי עלַא
 .ץנַארק סעסימ ריא ייב ךיז טעב -- ? רימ גָאז ,ןעשעג זיא סָאװ רעבָא ---
 סָאװ ,ןעזרעד בָאה ךיא .ןעשעג טֿפרַאדַאב טָאה סע סָאװ ,ןעשעג זיא סע --

 ןעוועג קיטכיזרעֿפײא ןיב ךיא .ןעוועג ןיב ךיא עקלַאיל עטסוּפ עשיראנ א פַאֿפ
 ךיא בָאה םיא ,טרַאװעג סָאד ךיא בָאה םיא ףיוא .ןַאמסענויב ןקיטשינ ַא ףיוא
 סָאװ ,קילג סָאד ןעזרַאֿפ לייורעד בָאה ךיא ןוא .תומולח עניימ טקנעשעג סָאד
 ןסױטשרַאֿפ טשינ-ריש וליֿפֵא סע בָאה ןוא ,סיֿפ עניימ רעטנוא ךיז טרעגלַאװ
 ,טרעטכינעגסיוא ךימ טָאה םיא ןוֿפ טרָאװ קיצנייא- ןייא רָאנ ,םיא ףיוא קילב ןייא
 ןעשעג זיא סע .טכַארטעגסיוא ךיז בָאה ךיא סָאװ ,םולח ַא ןיא טבכעלעג בָאה ךיא
 ,סעדָאמ ןוא ּפַאש ןוא ,סענזיב ןוא טלעג :םולח רעקירעיורט ,רענדונ ,רעטסיוו א

 -כיר רעד ."סענזיב רָאנ יװ טשינ ךַאז ןייקע -- ,רעטעברַא טימ ןטייקירעווש ןוא
 ,עיזעָאּפ -- גָאט ןדעי רימ םורַא ...רָאװ יד ןעוועג רעבָא זיא םולח רעקיט
 ןוא ...רוחב רעטסלדייא רעד ,החּפשמ עטסלדייא יד ,רוטלוק ,טייקנייש ,קיזומ
 רעקיטסייג ,טנגוי סָאװ ,עביל עטסכייר יד ,ַארַאלק ,טסײטשרַאֿפ . ..עביל ,טביל
 טקנוּפ ,ַארַאלק ,טסײטשרַאֿפ .ןעקנעש ןָאק רוטַאנ עטסוויטיסנעס יד ,םזַאיזוטנע
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 ךיא .םינּפ ןיימ ןרימש ןוא ןרעדוּפ ןיימ טימ ןוטעג בָאה ךיא יו ענעגייא סָאד
 ברַאֿפ עכעלריטַאנ יד ,טיוה רענעגייא ןיימ ןוֿפ רילָאק םעד ןעזעג טשינ בָאה
 -יּמש עשיטעמסָאק יד בילוצ -- ןגיוא עניימ ןוֿפ טכיל סָאד ,ןּפיל עניימ ןוֿפ
 ןטלַאהַאברַאֿפ ךיוא ךיא בָאה יױזַא ,טרימשרַאֿפ ךיז בָאה ךיא עכלעוו טימ ,ןצכער
 סָאד רימ ןבָאה ערעדנַא .סעטַאמש-עדָאמ טימ רעּפרעק ןיימ ןוֿפ סעיניל יד
 רעדוּפ םעד טשיװעגּפָא לכיט ַא טימ ריִמ טָאה ןילקורב ןיא עמומ ןיימ .טגָאזעג
 ןיב ךיא ןוא ,רָאי ןצכעז ןוֿפ לדימ ַא טשרע ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,םינּפ ןוֿפ
 ןוא טליֿפרעד ןײלַא .ןעזרעד ןיילַא בָאה ךיא ןזיב ,ריא ףיוא ןעוועג זייב
 .ןענַאטשרַאֿפ

 ּפָאק רעדנָאלב רעכייר ריא סָאװ ,ױרֿפ ערעטלע יד ןעוװעג סע זיא טציא
 םינּפ ריא ןבָארגעגנײא טָאה עכלצוו ,טֿפײרטשעגכרודַא סייוו ןעוועג ןיוש זיא רָאה
 ,טנייוועצ ךיז ןוא בייל ןשלדיימ-גנוי םעד ןיא

 .טעּפילכעג ַארַאלק טָאה --- ,לעשַאר ,דלוש ןיימ ןעוועג זיא סע --

 רימ טסָאה ,טוג טנײמעג סע טסָאה וד ,דלוש ןייד טשינ ,ַארַאלק .ןיינ --
 ,ןַארַאלק טסיירטעג יז טָאה -- ,גנוגרָאזרַאֿפ ,גנורעכיזרַאֿפ ,קילג ןבעג טלָאװעג
 ןבָאה רימ ,דלוש טנעמעלַא רעזדנוא ןעוועג זיא סע --- .ּפָאק ןרעביא יז קידנטעלג
 ןיא ,טייקכייר ,טלעג ןיא רָאנ טגיל גנורעכיזרַאֿפ ,גנוגרָאזרַאֿפ ,קילג זַא ,טניימעג
 רַאֿפ סָאד ןעמוקַאב וצ טבערטשעג טסָאה וד ןוא ,טֿפעשעג ןטרילבַאטע-טוג ַא
 ןיימ טסָאה ויז לייוו ,ביל רעדניק יז טסָאה וד לייוו ,ביל ךימ טסָאה וד לייוו ,רימ
 הנותח לע ךיא ןעוו זַא ,טניימעג טסָאה וד ןוא .טַאהעג ביל רעטָאֿפ ןעמערָא
 ַא ,םייה ַא ,טלַאהנָא ןַא ןבָאה רעדניק עמערָא יד ןלעװ ,ןגניווריוא טימ ןבָאה
 זומ ךיא זַא ,טביולגעג בָאה ךיא ,טניימעג ךיוא ךיא בָאה ױזַא ןוא .גנורעכיזרַאֿפ
 ןעטַאט ןעמערָא ןיימ טגָאזעגוצ טַאהעג בָאה ךיא לייוו ,ןגניווריוא ףיוא ןטרַאוו
 ,ַארַאלק ,ןיינ .רעדניק יד ףיוא ןבעג גנוטכַא לעװ ךיא זַא ,טעב-ןטיוט ןייז ףיוא
 רע לייוו ,טלַאהנָא ןייק טשינ ,גנורעכיזרַאֿפ ןייק טשינ ,ןבעג טשינרָאג ןָאק רע
 וצ סָאװ טשינרָאג טָאה גניווריוא ?טסרעה וד ןבעג וצ סָאװ טשינרָאג טָאה
 ַא ,םייה ַא זיא טלַאהנָא .טלַאהנָא ןייק טשינ זיא סענזיב .סענזיב ץוחַא ,ןבעג
 ךיז טיירג זיא ריא ןיא רענייא סָאװ ,החּפשמ עלעדייא ןַא ,םייה עלערוטלוק
 ,ןייק ןוֿפ סייו סָאװ ,עביל ,ַארַאלק ,עביל ןוא ,ןרעדנא ןרַאֿפ ןייז וצ בירקמ
 ײז זַא ,רעדניק יד ןוא רימ גנורעכיזרַאֿפ ןבעג רָאנ ןיילַא ןָאק ,טשינ ץענערג
 סָאד --- ,טייקנריובעג-ליואוו .ןוטוצכָאנ ןעמעוו רעטסומ ןלעבָאנ ַא ןבָאה ןלעוו
 ,טעב-ןטיוט ןייז ףיוא רעדניק ענייז רַאֿפ טלָאװעג עטַאט רעמערָא ןיימ טָאה
 "רַאֿפ טשינ םיא ןבָאה רימ .טלעג ךָאנ טשינ ,טבערטשעג רע טָאה םעד ךָאנ
 .רעדניק יד ןבעג סע לעװ ךיא זַא ,טגָאזעגוצ םיא ךיא בָאה סָאד ןוא ,ןענַאטש
 לעװ ךיא ,עטַאט ,טשינ ךיז גרָאז; ? םיא וצ טרָאװ טצעל ןיימ טסקנעדעג וד
 עניימ רימ טָאה רע סָאװ ,טָאג קנַאד ךיא ןוא ."ועדניק יד ףיוא ןבעג גנוטכַא
 ...תמא םעד ןעזרעד לָאז ךיא זַא ,טנֿפעעג ןגיוא/

 טשינ וטסיב סָאװ רַאֿפ ?דניק ןיימ ,רעדיוו וטסנייו עשז סָאװ רַאֿפ --
 טציא טכַאמ סָאװ ,סנױזַא סע זיא סָאװ ? טשינ וטסּכַאל סָאװ רַאֿפ ? ךעלקילג
 ? ץַאה ןייד רעווש

 ןבָאה ךיא ןָאק םינּפ ַא רַאֿפ סָאװ ,טלדנַאהַאב ייז בָאה ךיא יו םעד ךָאנ --
 , ?ייז ייב

 ?וטסדער ןעמעוו ןוֿפ ---
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 ןקוק ןענָאק ייז ךיא לעװ ױזַא יו .רעטסעוװש ןוא רעטומ סטרעבָאר ןוֿפ --

 ? רימ וצ ןבָאה ייז ןענָאק ץרַאה ַא רַאֿפ סָאװ ? ןײרַא ןגיוא יד ןיא

 זיא טרעבָאר ןעװ ,רעטומ ןייז וצ ןײגֿפױרַא טשינ וטסלָאז סָאװ רַאֿפ --

 ?ןרעלקרעד ץלַא ריא ןוא ,ָאטשינ
 : ?יױזַא יוו ---

 טעװ יז זַא ,רעכיז ןיב ךיא .ץלַא ריא לייצרעד .תמא םעד ריא לייצרעד --

 יענעגייא ןַא יו ןעמענוצ ךיד ןוא ןייז לחומ ןוא ןײטשרַאֿפ ךיד

 .ןײרַא ןגיוא יד ןיא ריא ןקוק וצ טומ םעד ןבָאה טשינ רעבָא לעװ ךיא --

 טשינ ךַאז ןייק רַאֿפ ךיא ףרַאדַאב ,וד יװ ןגיוא עכלעזַא בָאה ךיא ןעוו --

 ַארַאלק טגָאז --- ,ןכערבכרודַא ךיוא טנַאװ ענרענייטש ַא ןלעװ ייז ,ןבָאה ארומ

 | ,לכיימש ַא טימ

 .ןצכערימש ערעדנַא ןוא עשזַאס טימ טריניאור טשינ-ריש ייז בָאה ךיא ,ָאי --

 טנַאה רעד טימ טיג ןוא לעשַאר טגָאז --- ,ךיז רַאֿפ ןבָאה ץלַא סע טסנָאק וד

 לשיט ןֿפױא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,קיטעמסָאק עלעטעקש עצנַאג סָאד רַאש ַא

 | .טעג ןבעל

 טריגירטניא סע ןוא רעטקַארַאכ וצ טיג סע .טשינ טדַאש ברַאֿפ לסיב ַא --

 ןיימ --- .ךעלקיאיָאלס יד קידנבײהֿפױא ,ַארַאלק טגָאז -- ,ןעניױשרַאּפסנַאמ יד

 "ייק רעד ןיא ,עניילק ַא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,טנרעלעג ךימ סע טָאה רעטומ

 ןעוועג זיא יז .טגָאזעג טָאה יז סָאװ ,טסואוועג טָאה יז ןוא ,ןיוו טָאטש רעכעלרעז

 ַארַאלק טגָאז -- ,ערעּפָא רעניוו רעד ןיא סנירעגניז יד רַאֿפ ןירעמויטסָאק ַא

 .טקידיײלַאב בלַאה
 .ןוט ייוו ריד טלָאװעג טשינ בָאה ךיא ,ערעייט ַארַאלק ,ָא --

 טימ ןעז ךיז ןייג טסעװ וד ןעוו .לַאֿפ ןדעי ןיא .דניק ,סע סייוו ךיא ---

 טימ ןגיוא יד ןריֿפוצרעטנוא ןטָארעג טשינ ךיד ךיא טלָאװ ,רעטומ סטרעבָאר

 .עשזַאס
 ןטיזיו ערעדנַא ייב טשינ ,רעטומ סטרעבָאר וצ טיזיוו ןיימ ייב טשינ --

 רימ טָאה טָאג סָאװ ,ברַאֿפ רעד טימ ןענעגינַאב ךיז ךיא זָאל ןָא לָאמטנייה ןוֿפ

 .ןבעגעג

 ,ערעדנַא ןוט רעבָא ןלָאז סָאװ -- .ַארַאלק טכַאל --- ,טוג זיא ריד ,ָאי ---

 -ֿפיונוצ ,ַארַאלק טגָאז -- ?קיבעגײרֿפ ױזַא ייז טימ ןעוועג טשינ זיא טָאג סָאװ

 .עביל ןוא גרָאז סיורג טימ ךעלקיאיָאלס יד קידנעמענ

 טרעבָאר זַא ,ַארַאלק ,טסייוו וד .,ןוט ןֿפרַאדַאב סע לעװ ךיא ,ַארַאלק ,ָאי --

 ?טגָאזעג ןיוש ריד סע בָאה ךיא ? רערעל ףיוא טרידוטש

 ןיוו ןיא זדנוא ייב .לטיט רענייש ַא .רָאסעֿפָארּפ ױרֿפ ןייז ךָאד וטסעוו ,ָא --

 .טַארמייהעג יורֿפ יו דלַאב זיא סע .טצעשעג ליֿפ רָאסעֿפָארּפ ױרֿפ טרעוו

 טכַאל -- ,?יקסווָאדיװַאד עמריֿפ, רעד ןוֿפ יקסווָאדיװַאד יױרֿפ יו רעדָא ---

 ךיא ליוװ ןירעמ ןוא ,ָאי -- .שינעמעלק רעד ןוֿפ טײרֿפַאב ןצנַאג ןיא ,לעשַאר

 טנידַאב ןוא ןיקסוָאדיװַאד ןטלַא םוצ ןיירַא טמוק יז זַא .טגָאז ןעמ .ןעז ךיוא

 | .ריא טימ ןעז ךיז ןייג לעװ ךיא ,לָאמַא יוװ ןטענ

 ירעדנואוו טימ ץנַארק סעסימ טגערֿפ -- ?סָאװ וצ ?ןירעמ טימ ןעז ךיז --

 , ,ןטעבוצרעביא יז ידּכ --

 ?סַאּפש טסכַאמ וד רעדָא ,ןתמא ןַא ףיוא סע טסניימ וד ? ןטעבוצרעביא ---

 ןתמא ןַא ףיוא סע ןיימ ךיא ,ַארַאלק ,ןיינ ---
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 ריא ןגעקטנַא ךיז וטסָאה סָאװ טימ ! ןטעבוצרעביא יז וטסָאה סָאװ רעבָא --
 ? טקידניזרַאֿפ

 ןעמַאזוצ ןבעל רעייז ןוֿפ טייצ עצנַאג יד בָאה ךיא .ַארַאלק ,ליֿפ רעייז ,ָא --
 -עג ןיב ךיא .ייז ןשיווצ ןעמוקרָאֿפ לָאז סטכעלש סעּפע זַא ,טרַאװעגסיױא רָאנ
 זַא ,ַארַאלק ,ןייא טשינ וטסעז .ןגניווריוא ןוא ריא ןשיוװצ ןטָאש ַא יװ ןענַאטש
 ? ףיא ןגעק טקידניזעג ליֿפ רעייז בָאה ךיא

 ןגעק טקידניזרַאֿפ סע ךיז וטסָאה טָאװ טימ .ןעזנייא טשינ סע ןָאק ךיא --
 ? ךיא

 -עג טָאה רע .ןגניוריוא ףיוא טרַאװעג ץלַא בָאה ךיא סָאװ ,םעד טימ --
 ןיא ןטלַאהעג םיא טָאה רעטומ ןייז .ןוֿפרעד טסואוועג ןבָאה עלַא .ןוֿפרעד טסואוו
 סָאװ ,ןייז לחומ טשינ לָאמ ןייק םיא טעװ עטַאט רעמערָא ןיימ זַא ,ןדיידנייא ןייא
 שיגָאלָאכיסּפ טקריװעג ,ךיז טײטשרַאֿפ ,טָאה סָאד .המותי ןייז טמעשרַאֿפ רע
 סָאד טדמשעג טָאה יז סָאװ ,םעד רעביא טשינ .ןירעמ וצ גנואיצַאב ןייז ףיוא
 ןעוועג רָאנ זיא דניק סָאד ןדמשּפָא סָאד .ןעגנַאגעגרעדנַאנוֿפ ךיז ייז ןענייז ,דניק
 ,ןעוועג סע ךיא ןיב הביס עקיטכיר יד ,דיירסיוא ןַא

 טסיב וד ןזַא ,ײטשרַאֿפ ךיא .ןעזנייא טשינ סע ןָאק ךיא ,לעשַאר ,ןיינ --
 .קיטכיר זיא סָאד -- ,רעטסעווש ןוא רעטומ סטרעבָאר גנורעלקרעד ַא קידלוש
 ,קידלוש ךס ַא ריד זיא יז ,טרעקרַאֿפ .קידלוש טשינרָאג וטסיב ןירעמ

 יז סָאװ ,םעד רַאֿפ טײקרַאבקנַאד ,קידלוש ריא ךיא ןיב טײקרַאבקנַאד --
 ןֿפרַאװֿפױרַא טלָאװעג ןנָאה ערעדנַא סָאװ ,טסַאל ַא ןוֿפ טײרֿפַאב ךימ טָאה
 ,רימ ףיוא

 ,םעד וצ ןעמיטשוצ טנָאקעג טשינ ןֿפוא-ןיאב טָאה ץנַארק סעסימ

 ,טנָאקעג רָאנ טָאה יז יו גנירג ױזַא לעשַאד טכַאמעג טָאה שריה ַאעטָארָאד
 ךלַאב יז טָאה ,טשַאררעביא טשינ יז טָאה טיזיו רעטכירעגמוא סלעשַאר יו
 ץלַא ריא ןבָאה גנוטלַאה ןוא גנודיילק ענעדײשַאב סלעשַאר .ןענַאטשרַאֿפ ץלַא
 ,עטצוּפעגסיוא ןייק טשינ ריא וצ ןעמוקעג לָאמ סָאד זיא לעשַאר .טגָאזעגסיױא
 -רעטוֿפ ַא טימ לטנַאמ ןטושּפ ַא ןיא רָאנ ,ןעז וצ יז ןעוועג טניואוועג זיא יז יו

 ריא ןוֿפ רילָאק ןשירֿפ ןכעלריטַאנ םעד ןיא ,טרעדוּפעג-טשינ ,רענלָאק םענ
 -עגרעטנוא-טשינ עקיטכיל ,עײרֿפ ןוא ןפיל עשירֿפ טימ ,טײקֿפײר רעשלדיימ
 שריה ױרֿפ .ריא ףיוא קילב םענעֿפָא ןַא טימ טקוקעג טָאה ןוא ,ןגיוא עטריֿפ
 טשרע ךיז טָאה סָאװ ,טייקנייש סלעשַאר ןוֿפ ןרעדנואווּפָא ךיז טנָאקעג טשינ טָאה
 טײרֿפַאב טָאה לעשַאר ןעוו ,טײקכעלריטַאנ רעצנַאג ריא טימ ריא רַאֿפ טקעלּפטנַא
 שריה ױרֿפ רָאנ .ןגָאז סעּפע טלָאװעג טָאה לעשַאר ,קיטעמסָאק ןוֿפ םינּפ ריא
 .ךיז ןבעל טצעזעג יז ןוא טנַאה רעד ייב ןעמונעגנָא יז טָאה

 לָאז רע ,ןענַאטשַאב טסיב וד זַא ,טגָאזעג רימ טָאה טרעבָאר ,ץלַא סייוו ךיא --

 ,רַאֿפרעד ריד קנַאד ךיא .ןרידוטש רעטייוו
 -- ןביוהעגנָא לעשַאר טָאה -- ...ןגיוא ערעייא ןיא ןעזסיוא ךיא זומ יװ ---

 .ןעמונַאב ךיז בָאה ךיא יוװ ,ןוטעגּפָא בָאה ךיא סָאװ ,םעד ךָאנ
 ןטרעבָאר טלָאװעג טסָאה ?דניק ןיימ ,ןוטעגּפָא ןעד וטסָאה סניױזַא סָאװ ---

 -עג שריה סעסימ טָאה --- ,טזָאלעג טשינ ךיז טָאה רע ןוא ,ךיז ןוֿפ ןקערשּפָא
 טלָאװ ךיא .טַאהעג טכער טָאה רע ןוא -- ,גנורעטסײגַאב טימ ריא ףיוא טקוק
 ,ץַאלּפ סטרעבָאר ףיוא ןעוועג טלָאװ ךיא ןעוו ,טזָאלעג טשינ ךיוא ךיז
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 ,ךיז ןוֿפ ןקעושּפָא םיא ןלעװ ןיימ רַאֿפ הביס ַא ןעוועג זיא סע --
 ,טלייצרעד גנידצלַא רימ טָאה טרעבָאר ,סע סייוו ךיא --
 ...בָאה ךיא .טרעדנעעג גנידצלַא ךיא בָאה טציא רעבָא --
 ,סעומש םעד ןגעוו טלייצרעד גנידצלַא רימ טָאה טרעבָאר .סע סייוו ךיא ---

 רע ןעוו ,דיײרֿפ סלגניי םעד ןעז טֿפרַאדַאב טטלָאװ .ןטכענ טַאהעג טָאה ריא סָאװ
 ןעזעג טשינ לָאמ ןייק םיא בָאה ךיא .ןעמוקעגמײהַא טכַאנ רעד ףיוא ןטכענ זיא

 ,יוזַא
 ןגיוא ענייש עריא טזָאלעגּפָארַא ןוא טמעשרַאֿפ ךיז טָאה לעשַאר
 ןֿפלעהטימ לי ךיא זַא ,טגָאזעג טשינ טרעבָאר ךייא טָאה ,שריה סעסימ ---

 ,םעד רַאֿפ ןעלטימ יד בָאה ךיא .ןרידוטש סטרעבָאר ןיא

 יב ןָא שריה סעסימ יז טמענ -- .םעד ןיא טשינ ךיז טקיטיונ טרעבָאר --

 טָאה רעטָאֿפ ןייז .טעטיזרעווינוא ןרַאֿפ טלעג סָאד טָאה טרעבָאר -- .טנַאה רעד

 רַאֿפ ,ךיז רַאֿפ טנעס ןדעי ןבָאה טסֿפרַאדַאב וד ןוא .טזָאלעגרעביא םיא סע

 .רימ ךיוא ױזַא ,טצוּפעגסױא ךיד ןעז וצ ביל טָאה רע זַא ,טסייוו וד .רעדיילק
 ? ריא ---

 ןוֿפ גנוריצ סָאד טסיב וד .ןטנװָא-טרעצנָאק ערעזדנוא ןעניישַאב וצ ,ָאי --

 .עילימַאֿפ רעד
 ,ךייא ןוֿפ ענייא ןייז ליוו ךיא .ןייז טשינ רעבָא סע ליוו ךיא ---

 .דניק ןיימ ,סע טסיב וד --
 ,ןֿפלעהטימ ליו .ךיא ,ךיז ןקילײטַאב ךיוא רעבָא ליוו ךיא ---

 טשינירימ ןענָאק סרעסעב ןייק .טייקנייש ןייד טימ טימ טסֿפלעה וד ---

 ,ריד ןוֿפ ןעגנַאלרַאֿפ
 -- ןענַאד ןוֿפ ןרָאװעג ןעמונעגקעװַא ןענייז סָאװ ,ןכַאז ענייש יד רעבָא --

 זיא לקנעש עקיטכערּפ סָאד ואוו ,טרָא ןֿפױא טנַאה רעד טימ לעשַאר טזייווַאב

 .ןענַאטשעג לָאמַא
 רָאנ טשינ .סיז זיא עביל ןוֿפ ןברק ַא ןוא .עביל ןוֿפ ןברק ַא זיא סָאד ---

 ױרֿפ טלַאה --- ,ןוז ַא וצ עביל רעד רַאֿפ ךיוא רָאנ ,ױרֿפ ַא וצ עביל רעד רַאֿפ

 .עריא ןיא טנַאה סלעשַאר טײקטרַאצ טימ שריה

 :ןטרעבָאר וצ לעשַאר טגָאז םורַא געט רָאּפ ַא ןיא

 ןרָאװעג ןענייז רימ זַא ,גָאזנָא םיא ןטענ וצ ןײגֿפױרַא רימָאל ,םוק ---

 ,הלּכ-"ןתח
 ןיוש םיא בָאה ךיא .םיא ןָא ןסעגרַאֿפ דלַאב ןיוש בָאה ךיא .,ןייֿפ זיא סָאד ---

 .ןביולג ןלעװו טשינ סע טעװ רע זַא ,ריד טימ ךיז טעוו ךיא .ןעזעג טשינ גנַאל

 !ןעזרעד זדנוא טעװ רע ןעוו ,ןכַאמ סע טעװ רע ןגיוא ַארַאֿפ סָאװ ,ָא

 ןוֿפ ןבױהעגֿפױא ךיז רע טָאה .ןענעטיינ וצ סיינ יד טכַארבעג ןבָאה ייז ןעוו

 .סיוא טואורּפעג ןוא טנַאה רעטוג רעד טימ ןטרעבָאר ןעמונעגנָא טָאה ,לוטש

 ליֿפ טימ ןעמונעגנָא יז טָאה יז סָאװ ,לעשַאר וצ טנַאה עטמיילעג ןייז ןקערטש

 .טײקטרַאצ ןוא טײקמערַאװ
 ,טגָאזעג ןעטיינ טָאה -- ,טרעהעג סע בָאה ךיא ,ָאי ---

 טשינ ךיז טָאה רע רָאנ ,ךיז ןוֿפ ןגָאי ןייא ןיא ןטלַאהעג םיא בָאה ךיא --

 .טגָאזעג לעשַאר טָאה -- ,ןגָאירַאֿפ טזָאלעג

 .טזָאלעג טשינ ךיוא ךיז טלָאװ ךיא ? רעדנואוו רעד זיא סָאװ ---
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 סוּפמַאק ןֿפױא ךיז טגערֿפ ןעמ ? טעטיזרעווינוא ןיא קירוצ וטסמוק ןעוו ןוא ---
 רעד ? ריד ףיוא ךיז ןגערֿפכָאנ ןייא ןיא טלַאה סע רעװ ,טסייוו ,ריד ףיוא ךָאנ

 טגערֿפ -- 7? טנײרֿפ ןייד זיא ואוו, .טכער ןוֿפ רָאטעֿפָארּפ ןייד ,לעומַאס רעטלַא
 ,ךימ טנגעגַאב רע ןעוו ,לָאמ ןדעי ךימ רע

 ,עלעגעוו ןוא-דרעֿפ ַא ןֿפױק ןֿפרַאדַאב רימ טעװ טעטיזרעוורינוא רעד --
 טשינ ךיא ןָאק ןיילַא -- .ןעטיינ טלכיימש -- ,ןבָאה טרָאד ךימ ןליוו ייז ביוא
 לעשַאר ףיוא קוק ַא רע טיג לָאמַא טימ --- ....סָאװ טימ טשינ בָאה ךיא .ןעמוק
 ,ריד ןיא גנורעדנע ןַא ךיא עז סעּפע ,עה -- :רעביא ןיילַא ךיז טגָאלש ןוא
 -סיוא ץנַאג ןייד .טרעדנעעג ךיז טסָאה וד רָאנ ,ױזַא יװ טשינ סייוו ךיא ,לעשַאר
 ירעמ זַא .ריד טימ ךיז טעוװ ךיא ? ךיז טימ ןוטעג וטסָאה סָאװ ,שרעדנַא זיא ןעז
 .ןענעקרעד טשינ ךיד טעוװ

 ,ןֿפערט ָאד יז לעװ ךיא זַא ,טנכערעג בָאה ךיא ? יז זיא ואוו ?ירעמ --
 ןסע דניק םעד ןבעג וצ טייצ יד זיא סָאד .ךיק ןיא ןייז זומ יז ---
 טֿפור -- !ירעמ ,ירעמ ? טשינ ךיז טזייװַאב ןוא בוטש ןיא ָאד זיא ירעמ ---

 ,ךיק ןיא ריא וצ ןײרַא טֿפױל יז ןוא --- ? וטסיב ואוו ,ירעמ -- .לעשַאר
 -השמ ואוו ,שיט קע םייב טציז יז יװ ,"ןיטנערוקנָאק, ריא ןָא טפערט יז

 טימ ןסע דניק ריא טיג ןוא ,ןענעװַאד ןוא ןענרעל ןגרָאמירֿפ ןיא געלֿפ ףלָאװ
 ,ריֿפ רָאי ַא ןוֿפ עלעגניי ַא טציא ,טענ רעניילק רעד .עלעסיש ַא ןוֿפ לֿפעל ַא
 "וָאדיװַאד רעקידנצרַאטשסױרַא-טלוב רעד טימ ןוא ךעלרעה עטלזיירקעג טימ
 עשרעדניק עסיורג ,עקידעבעל ענייז טימ טרעדנואורַאֿפ ןָא יז טקוק ,זָאנ-יקס
 ,ןגיוא

 | ,סיוא לעשַאר טֿפור -- !ערעיײט ירעמ ,ָא --
 םעד קידנזָאלסױרַא ,לוטש ןוֿפ ףיוא ירעמ ךיז טּפַאכ --- ?לעשַאר ,סָאװ --

 ,ךיילב טרעוו ןוא ךיז טרעדנע למינּפ קידווענח ןיילק ריא ןוא ,טנַאה ןוֿפ לֿפעל
 ,ןוֿפרעד ןֿפָאלטנַא טלָאװ טולב ןּפָארט רעדעי יו

 קידנקוק ,לעשַאר טגָאז -- ,ערעייט ירעמ ,ןעז ױזַא טלָאװעג ךיד בָאה ךיא --
 | .ןגיוא עקידנטעב טימ ריא ףיוא

 ,ץרַאה קידנעּפַאלק ַא טימ ירעמ טגָאז -- ,ןעז טלָאװעג ךיוא ךיד בָאה ךיא --
 טלָאװ ענייא ךיילג ,זָא ךיז סניטנערוקנָאק-סנירָאטרבח יד ןקוק לייוו עגנַאל ַא

 ןיא ענייא ייז ןלַאֿפ לָאמ ַא טימ .סעּפע ןוט וצ רערעדנַא רעד ףיוא טרַאוװעגסיוא
 ,לוק ןֿפױא ךיוה ךיז ןעּפילכעצ ןוא ןיירַא סמערָא סרערעדנַא רעד

 רעטומ יד טרעהרעד ,ןײלַא גנילצולּפ ןבילבעג זיא סָאװ ,דניק סָאד ןעוו
 ,טניײװעגרעדנַאנוֿפ ךיוא סע ךיז טָאה ,ןענייוו

 טזָאל ןוא בוטש ןייז ןוֿפ סיוא ןעטיינ טֿפור --- ? טרָאד ךיז טוט סָאװ ,עה --
 ,םיא ךָאנ ןטרעבָאר טימ ,ןײרַא ךיק ןיא ןייג ,סיֿפ יד טימ קידנרַאש ,ךיז

 לעװ ךיא ,טענ לקנָא וצ ייג .ךיז וצ ןירַא םיא םענ ,טענ ,ךיד טעב ךיא --

 .טנַאה סטענ ןיא דניק סָאד ןבעגרעביא ירעמ טוואורּפ -- ,ןעמוקניײרַא דלַאב
 רעד ,לגניי ןייד סָאד זיא -- .לעשַאר סיוא טֿפור --- ,לייוו ַא טרַאװ ---

 יד ףיוא ןעמענ םיא לעשַאר טװאורּפ -- ,ןקוקנָא םיא ךימָאל ? טענ רעניילק
 .טשינ ךיז טזָאל ,רעכעה ץלַא קידנענייװ ,דניק סָאד רָאנ ,טנעה

 ,טענ ,ףיוא רעה .ןענייוו טרעהעג ךימ טָאה רע לייוו ,ןקָארשעגנָא זיא רע --
 ,ןליטשנייא םיא ירעמ טוואורּפ -- ,טשינרָאג זיא ןעמַאמ רעד ,ףיוא רעה

 ,לעשַאר ףיוא ןָא דניק סָאד טזייוו --- ,ןענייוו טכַאמעג ךיד טָאה יז --
 -רעטנורַא ,טרירעג לעשַאר טגָאז -- ,גנַאב ױזַא רימ טוט סע ,רערעייט יָא --

 ,דניק םוצ ךיז קידנגייב
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 טכַאמעג טָאה יז ,ןענייוו עמַאמ טכַאמעג טשינ טָאה יז ,ןיינ ,דניק ,ןיינ ---
 ירעמ טוואורפ -- ,טלכיימש עמַאמ ,טסעז וד .ךעלקילג רעייז ,ךעלקילג עמַאמ
 לעשַאר ןוא --- רעדיוו ךיז טנייוועצ יז ; טשינ ןָאק ןוא ןרערט יד ךרוד ןעלכיימש
 .ריא ךָאנ

 .רעבייוו טימ ןוט וצ טסָאה וד זַא ,ךָאד טסעז וד ,םוק ,טענ רעניילק ,םוק ---
 ןייז דניק םעד ןבעג וצ ךיז טימ ןוא ןעטיינ טגָאז -- ,םוק .רענעמ ןענייז רימ
 ,עלעסיש סָאד ,ירעמ ,רימ ביג --- .םיא טימ טימ טייג דניק סָאד .טנַאה עטוג
 .ןסע ןבעג םיא לעוװ ךיא

 -עגרָאֿפ ץלַא ןיוש ייז זיא ,ןיילַא ןבילברַאֿפ ןענייז סנירָאטרבח ייווצ יד ןעוו
 .ךעלדנעטשרַאֿפ ןוא ךעלריטָאנ ןעמוק

 -טשינ לעשַאר טגָאז -- ,ןגניווריוא ןעזעג בָאה ךיא ,ירעמ ,טסייוו וד ---
 ךיז לעטש ?רימ וצ טדערעג טָאה רע סָאװ ןגעוו ,וטסייוו ןוא --- .ןעגנואווצעג
 טדער ןוא -- םיא טימ ןסע וצ ןייא ךימ טדַאל רע .טײקטמעשרַאֿפמוא יד רָאֿפ
 ,םייה רעד ןיא סיוא םיא טסלעֿפ וד ױזַא יוװ :ריד ןגעוו טייצ עצנַאג יד רימ וצ
 טשינ טרָא ןייק ךיז ןָאק רע -- ,דניק ןכָאנ טקנעב רע יוװ ןוא ,סענזיב יד ןיא
 טלָאװ ךיא יװ ,ריד ןגעוו ץלַא רָאנ ,רימ ןגעוו טשינ טרָאװ ןייא ןייק .ןעניֿפעג
 זיא רע יו .ריא רַאֿפ ץרַאה ןייז סיוא טסיג רע סָאװ ,ענייז רעטומ יד ןעוועג
 םיא טלָאװ ךיא ...ענייז טײקשיטקַאט-טשינ יד רעבָא !ירעמ ,ריד ןיא טבילרַאֿפ
 .ןשטַאּפסיױא טנָאקעג

 ,טנידרַאֿפ ךעלרע סע טָאה רע ?ןוטעג טשינ עקַאט סָאד וטסָאה סָאװ רַאֿפ ---
 -סיוא ןגיוא יד ךָאנרעד טשינ רימ טסלָאז וד זַא ,טַאהעג ארומ בָאה ךיא --

 טשינ רעירֿפ סע בָאה ךיא ,ירעמ ,טדערעג טסנרע --- ,לעשַאר טכַאל -- ,ןעּפַארד
 טבילרַאֿפ זיא גניווריוא זַא ,טגייצעגרעביא ךיז ךיא בָאה לָאמ סָאד רָאנ ,טסואוועג
 טָאה ךימ .ןָא טייהרעניילק ןוֿפ ,ריד ןיא טבילרַאֿפ ןעוועג קידנעטש זיא ,ריד ןיא
 ,ריד ןיא ןעוועג רע זיא טבילרַאֿפ רָאנ ,ןתח ןיימ זיא רע זַא ,טדערעגנייא ןעמ
 -יירנייא םוש ןייק ןוא ,ליוו רע סָאװ ,טסואוועג קידנעטש טָאה ןיילַא גניווריוא
 טָאה רע סָאװ ,רעד טימ טַאהעג הנותח טָאה רע :ןֿפלָאהעג טשינ טָאה שינעד
 ,טַאהעג ביל

 .ןעגנולעג טשינ סע זיא ךָאד ןוא --
 -טשינ ַא טדערעגנייא ךיז רימ ןבָאה עלַא סָאװ ,םעד ןיא טגיל הרַצ יד --

 טָאה רע זַא ,רימ ןגעק הלווע ןַא ןעגנַאגַאב זיא גניווריוא זַא ,השעמ ענעגיוטשעג
 זַא ,טרָאװ ןייז ןבעגעג טשינ לָאמ ןייק רימ טָאה גניווריוא .ןכָארבעג טרָאװ ןייז
 ןעגנַאגַאב טשינ הלווע םוש ןייק רַאֿפרעד רע זיא ,ןבָאה הנותח רימ טימ טעװ רע
 טסָאה וד ןוא ,ןוט טֿפרַאדַאב טָאה רע סָאװ ,ןוטעג קיטכיר טָאה רע .רימ ןגעק
 ,ןוט טֿפרַאדַאב טסָאה וד סָאװ ,ןוטעג

 .טגיוטעג טשינ סע טָאה ,וטסעז ,ךָאד --
 עקיבױלגרעבָא סָאװ ,רַאמשָאק םעד ןוטּפָא רָאנ ףרַאדַאב ןעמ .ירעמ ,ןיינ ---

 ץַאק רעצרַאװש רעד רַאֿפ ךיד קידנכַאמ ,זדנוא ןיא ןוטעגנײרַא ןבָאה ןשטנעמ
 ,ץַאק עצרַאװש יד ןעוועג ךיא ןיב ,ןתמא רעד ןיא .רימ ןוא ןגניווריוא ןשיווצ
 סֶע זומ ןָא לָאמטנייה ןוֿפ .ןגניווריוא ןוא ריד ןשיװצ ןֿפָאלעגכרודַא זיא סָאװ

 ןוֿפ ,ךיא ןוא ,קידלוש טשינרָאג רימ טסיב וד ,שרעדנַא ןצנַאג ןיא ,ןייז שרעדנַא

 ןיב ךיא .ןדייב ךייא וצ טײקרַאבקנַאד רעֿפיט ןוֿפ ליֿפעג ַא רָאנ בָאה ,טייז ןיימ

 ןטרעבָאר ביל בָאה ךיא .טלעוו רעד ןיא לדיימ עטסכעלקילג סָאד
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 ?ריד טימ ןעשעג זיא סָאװ ,לעשַאר ,טרעדנעעג ױזַא ךיז טסָאה --
 ,סע סייוו ךיא .טבילרַאֿפ טסיב וד ךיוא ןוא .ירעמ ,טבילרַאֿפ ןיב ךיא ---

 ןוֿפ ךיז ןעײרֿפַאב טנָאקעג טשינ גנַאל ירעמ טָאה ,קעװַא זיא לעשַאר ןעוו
 יז טָאה רָאנ טשינ .ךיז ךָאנ טזָאלעגרעביא טָאה לעשַאר סָאװ ,קורדנייא םעד
 ,רוטַאנ ריא ןיא ,רעטקַארַאכ ריא ןיא ןצנַאג ןיא טרעדנעעג לעשַאר ןענוֿפעג
 טָאה יז זַא ,ןזיוועגסיוא ריא ךיז טָאה סע .ןעזסיוא ןרעסיוא ריא ןיא ךיוא רָאנ
 ןַא ןעועג סעּפע זיא ךָאד ןוא ,טנעקעג טָאה יז סָאװ ,לעשַאר עבלעז יד ןעזעג
 ןעוועג ךיז טלָאװ יז ךיילג ,לעשַאר רעדנַא ןַא ןעוועג זיא סע :ריא ןיא גנורעדנע
 .רוטַאנ עתמא ריא ןטלַאהַאב טַאהעג טָאה סָאװ ,קעדוצ ַא ןוֿפ טליישעגסיוא
 ,ןגיוא סירעמ ןיא טקוקעגסיוא טָאה ,קיטעמסָאק ןוֿפ טײרֿפַאב ,םינּפ סלעשַאר
 טָאהעג םיא טָאה יז סָאװ ,ןוֿפרעד ןלַאֿפעגּפָארַא ןעוועג טלָאװ רעיילש ַא יו
 ריא ,עקיטכיר ריא טקעלּפטנַא טשרע טציא טָאה ןוא ,טייצ עצנַאג יד ןגָארטעג
 ,לעשַאר עקידתמא יד ןעזרעד לָאמ ןטשרע םוצ טָאה ירעמ .טלַאטשעג עקידתמא
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 .החונמ ןייק םיא ןבעגעג טשינ ןוא ץרַאה סטענ טמיילעג ןבָאה ןטסגנַא ייווצ
 ןציז טשינ ךָאד ןָאק רע ? ןייז רעטייוו טעוװו סָאװ : ןעוועג זיא טסגנַא עטשרע יד

 רחוס ַא רַאֿפ סָאװ ,טוג ץנַאג טסייו רע .עינַאװערָאה סרעטָאֿפ ןייז ןוֿפ ןסע ןוא
 םָארק עצנַאג יד קעװַא יאדוװַא ןטנוא רע טיג ,רעטומ רעד ןָא .זיא רעטָאֿפ רעד
 רעטָאֿפ רעד .ןכערבנעמַאזוצ אמּתסמ יז טעװ ןגרָאמ-טנייה ןוא --- ,גרָאב ףיוא
 ענעגייא עריא ןוֿפ לייט ַא ייב-טגָארט ירעמ זַא ,ןובשחו-ןיד ןייק ּפָא טשינ ךיז טיג
 ,גניווריוא ךָאד סע זיא ,ױזַא ביוא ןוא .בוטש ןוֿפ ןשינעֿפרעדַאב יד ףיוא ןדנָאֿפ
 סנשטנעמ ערעדנַא ןוֿפ ןייז הנהנ רע ןָאק יו זיא .בוטש יד ןטלַאהסיוא טֿפלעה סָאװ
 סָאד טקנעשעג םיא טָאה טָאג ןעוו ,טייצ טכער טשינ עקַאט סע זיא ןוא ? עצַארּפ
 ? ןרעוװ םיא ןוֿפ טעוו סָאװ ? ןייז סנרֿפמ ןיילַא ךיז לָאז רע זַא ,ןבעל
 רעד ןיא םיא טימ ןעשעג זיא סע סָאװ ,סָאד זַא ,ןעזעגנייא טציא טָאה רע

 ןטָארטעגסױרַא זיא רע סָאװ ,דלוש ןייז טשינ זיא סע .ןעשעג טזומעג טָאה ,ןָאינוי |
 רַאֿפרעד םיא טָאה יז סָאװ ,קידלוש טשינ ןָאינוי יד זיא ךיוא ןוא ,עיניל רעד ןוֿפ
 -סיד ַא ןֿפרַאװרעטנוא ךיז ןענָאק סָאװ ,ןרוטַאנ יד ןוֿפ טשינ זיא רע .ןזיוועגקירוצ
 רָאנ ןָאק עיצַאזינַאגרָא ןַא ןוא -- ,טייהרעדנילב ןלעֿפַאב ןריֿפסיױא ןוא ןילּפיצ
 רענלצנייא רעדעי ןוא ,ןישַאמ ַא יװ טרינַאיצקנוֿפ יז ןעוו ,ןײטשַאב לָאמסנעד
 רַאֿפ טסילַאודיוװידניא ליֿפוצ זיא רע .ןישַאמ רעד ןיא לֿפײרש ַא רָאנ זיא שטנעמ
 טייקכעלגעמ יד טָאהעג טלָאװ רע ןעוו ,םיא רַאֿפ ןעוועג טלָאװ עטסעב סָאד .םעד
 .רעכיב רעדָא ןעלקיטרַא-לַאנרושז ןיא ךעלטֿפירש ןעיידיא ענייז ןעגנערבוצסיורַא
 -ליב םיא טלעֿפ ,סנטשרע .ףליה עסיורג ,ףליה ןבָאה רעבָא רע ףרַאדַאב םעד וצ
 טַאקָאװדַא ףיוא ןרידוטש וצ זַא ,ןענוֿפעגסױא טַאהעג גנַאל ןיוש טָאה רע .גנוד
 סע .טַאקָאװדַא רעטוג ַא ןייז ןענָאק טשינ לָאמ ןייק טעװ רע .םיא רַאֿפ טשינ זיא
 ןוא ,לקניוו ןייא ןוֿפ ,קיטייזנייא ןכַאז ןעז וצ טײקיאעֿפ יד םעד רַאֿפ םיא טלעֿפ
 ףיוא .טייקיטכערעג ןוֿפ ליֿפעג ןוא ןסיוועג םענעגייא ןטימ ןסימָארּפמָאק ןכַאמ וצ
 ,םיא רַאֿפ ןעוועג טלָאװ עטסעב סָאד ,קיאעֿפ ןייז טשינ לָאמ ןייק רע טעװ םעד
 -ָאס רעביא ןעגנוניימ עלעודיווידניא ענייז ןעגנערבסיױרַא טנָאקעג טלָאװ רע ןעוו
 רע טלָאװ םעד בילוצ .םיא ןריסערעטניא סָאװ ,סעגַארֿפ עזעיגילער ןוא עלַאיצ
 ,עימָאנָאקע רעשיטילָאּפ ןיא סרוק ַא ןוֿפ טרעטסעמעס רָאּפ ַא ןבָאה טֿפרַאדַאב
 ןיא ןעגנערברַאֿפ וצ טייצ גונעג ןוא ,עיֿפָאזָאליֿפ ןוא עיגילער ןוֿפ עטכישעג ןיא
 טשינ ךיז ןָאק רע ןעוו ,ףיורעד טלעג ןעמענ רע טעװ ןענַאװ ןוֿפ .ןקעטָאילביב
 -עלע יד רַאֿפ ןזיועגנָא זיא ןוא ןענידרַאֿפ טיורב לקיטש ןגייא ןייז ףיוא וליֿפַא
 ...?טנעה ערעדנַא ןוֿפ ףליה ףיוא סעיצקנוֿפ עשיזיֿפ ערַאטנעמ

 רעקידיינש:ףיט .רערעמיטניא ,רעכעלנייּפ רעמ ךָאנ ַא ןעוועג רעבָא זיא סע
 ,דחּפ ןוֿפ ןרעמַאלק יד ןיא ןטלַאהעג ןוא טסגנַאַאב םיא טָאה סָאװ ,רעצ

 גנַאל ןוֿפ ןיוש סע טָאה רע סָאװ ,ליֿפעג ַא ךיז ןיא ןענוֿפעגסיױא טָאה רע
 זיא סָאד .ןקירדרעטנוא ןייא ןיא סע ןטלַאהעג רָאנ ,ךיז ןיא ןעוועג דשוח טַאהעג
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 סָאד .גניווריוא רעדורב ןייז ףיוא טכוזרעֿפײא ןוֿפ ליֿפעג קידנרעצרַאֿפ ַא ןעוועג
 ,ויטָאמ-ייב ןעלעוסקעט זיא סע ןכלעוו טימ ןוט וצ טַאהעג טשינרָאג טָאה ליֿפעג
 -בַא רע טָאה ,םיא ןיא טקעװעגֿפױא טַאהעג לָאמַא טָאה ירעמ סָאװ ,ליֿפעג סָאד
 סרעדורב ןייז ןרָאװעג זיא ירעמ ןעוו ,ןָא טנעמָאמ םעד ןוֿפ טױטעגּפָא טולָאס
 טלעטשעגֿפױא טָאה רוטַאנ עשידיי יד סָאװ ,ןצענערג עגנערטש עטלַא יד ,ױרֿפ

 ןייז .ןצענערג עלעוטקַא םיא רַאֿפ ןעוועג ןענייז ,ױרֿפ רעטַאהעג-הנותח ַא םורָא
 רעדעי ןוא ,ךעלרירַאב-טשינ ןעוועג רוטַאנ ןייז רַאֿפ ,םיא רַאֿפ זיא ױרֿפ סרעדורב
 -נוא ןכעלרילָארטנַאק-טשינ רעזדנוא ןיא טבעל סָאװ ,טקניטסניא רענעגרָאברַאֿפ
 ךיז טָאה טכוזרעֿפײא יד .ךעלקנעדמוא ןעוועג םיא רַאֿפ זיא ,ןייזטסואווַאברעט
 ליֿפעג סָאד ,דניק ןוא בייוו ןייז וצ טייקירעהעגוצ סגניווריוא ןיא טקירדעגסיוא
 ןרָאװעג זיא סָאװ ,ץעזעג ןשיאיירבעה ןטלַא ןַא טימ תוכייש ַא טַאהעג ךיוא טָאה
 םעד וצ תוכייש סָאד ,שנעמ ןשידיי ןוֿפ ןיײזטסואוַאברעטנוא ןיא לוטַאנ עטייווצ ַא
 ךָאנ שרוי ַא ןזָאלוצרעביא רעגַאב רעד ,ריד ןוֿפ סױרַא טמוק סָאװ ,רוד ןטייווצ
 טימ ןבָאה-הנותח סגניווריוא טכַארטַאב ןעטיינ טָאה טָאמ רעסיוועג ַא ןיא .ךיז
 סָאװ ,רעזיילסיוא-טולב ןייז ,לאוג ןייז ןעוועג טלָאװ ,גניווריוא ,רע יװ ןירעמ

 ןבעל ןכעלטכעלשעג םוצ תוכייש ןיא םירָאװ ,הנמלַא ןייז טימ טַאהעג הנותח טָאה
 טַָאהעג הנותח טָאה רעדורב רערעגניי רעד .טיוט רַאֿפ ןטלַאהעג ךיז ןעטיינ טָאה
 ןֿפױא ןֿפורעג ןרעוװ לָאז דניק עטשרע סָאד ןוא ,ןרעטלע ןוֿפ הנמלַא רעד טימ

 ןרעוו טקעמעגסיוא טשינ לָאז זיוה ןייז, ידּכ ,םענעברָאטשעג םעד ןוֿפ ןעמָאנ
 | ."לארשי ןוֿפ

 ןשיאײרבעה-טלַא ןוֿפ סעּפע ןרָאװעג זיא טעג םעניילק םוצ גנואיצַאב סנעטיינ
 ןייק טזָאלעגרעביא טשינ טָאה סָאװ ,רעדורב ַא ןוֿפ הנמלַא רעד ןגעוו ץעזעג
 ןייז טנָאקעג טלָאװ סע .ןעמָאנ ןייז טגָארט סע .דניק ןייז ךיוא זיא סע .רעדניק
 וצ תוכייש סגניווריוא ףיוא ןעוועג קיטכיזרעֿפײא טשינ זיא רע ...דניק ןייז

  ןגניווריוא ןשיווצ ךודיש םעד ןעמַאזוצ ןעגנערב ןיא אקווד ,טרעקרַאֿפ .ןירעמ
 ןליֿפַא ,גנוקידירֿפַאב ַא ןענוֿפעג ,רעדורב רערעטלע רעד ,ןעטיינ טָאה ןירעמ ןוא
 עשילַארָאמ עטסכעה יד ןעוועג םיא רַאֿפ זיא סע ...גנוקידירֿפַאב עלעוסקעס ַא
 .ףירעמ טימ ןבָאה וצ הנותח רעדורב ןייז טיינעג טָאה רע סָאװ ,עיצקַאֿפסיטַאס

 רעייז טימ ךיז טײרֿפעג ןוא ןעמַאזוצ ןבעל רעייז רעביא ךעלקילג ןעוועג זיא רע
 טניז ,טייצ עצנַאג יד ןקערש רעטרעדנוה טימ טרעטיצעג טָאה רע ןוא .תיב-םולש
 רעייז זַא ,רעדורב ןייז ןוא ןירעמ ןשיווצ טקילֿפנָאק רעד ןעמוקעגֿפױא זיא סע
 ןעוועג זיא רע .גנודייש רעטנענַאמרעּפ ַא וצ ןריֿפ טשינ לָאז רעדנוזַאב ןבעל

 -עילימַאֿפ םעד ןיא טריסערעטניארַאֿפ ױזַא ץרַאה ןייז ןוֿפ שינעֿפיט רעד ןיא
 םענעגייא ןייז ןיא טלדנַאהעג ןעוועג ךיז טלָאװ סע ךיילג ,רעדורב ןייז ןוֿפ ןבעל
 ...ןבעל םענעגייא ןייז ןיא טלדנַאהעג ךיז טָאה סע ןוא -- ,ןבעל-עילימַאֿפ

 סרעדורב ןייז טימ ןדנוברַאֿפ ןרונש רעטרעדנוה טימ טליֿפעג ךיז טָאה ןעטיינ
 -עג טשינ .ןבעל סרעדורב ןייז ךרוד טבעלעגסיוא ךיז טָאה רע .ןבעל-עילימַאֿפ
 ןשימָאנָאקע ןֿפױא רעטיב ױזַא רעדורב ןייז טֿפמעקַאב טָאה רע סָאװ ,ףיורעד טקוק
 ןייז וצ ןדנובעג םיא טָאה סָאװ ,דנובוצ-עילימַאֿפ ןטימ טבעלעג רע טָאה ,דלעֿפ
 ןדנוברַאֿפ ןעמַאזוצ רעדיוו ןירעמ ןוא ןגניווריוא ןעז וצ טרַאגעג טָאה רע .רעדורב
 רַאבקנַאד ץרַאה ןייז ןוֿפ שינעֿפיט רעד ןוֿפ זיא רע .ןבעלנעמַאזוצ ןשינָאמרַאה ןיא
 .ןירעמ טימ ךיז ןטעברעביא ןוא ןעמוק וצ טייקלדייא ריא רַאֿפ לעשַאר ןעוועג
 -וייא טָאה ןוא ןרָאװעג ריואוועג זיא רע ןעוו ,סָאמ ַא ןָא ןעוועג זיא דײרֿפ ןייז
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 "ײזַאב זיא טרעבָאר טנײרֿפ ןייז טימ ןרעוו טסנקרַאֿפ סלעשַאר ךרוד זַא ,ןעזעג

 .ןבעל-עילימַאֿפ רעייז ןיא רעטש רעטסנרע רעקיצנייא רעד ןרָאװעג טקיט

 ןיא דניק ריא טכַארבעגנײרַא טָאה ירעמ סָאװ ,ןָא טונימ רעטשרע רעד ןוֿפ

 "רַאֿפ ךיז טענ םעניילק םעד ןוא ןענעטיינ ןסיורג םעד ןשיוװצ טָאה ,ןײרַא זיוה

 טלָאװ דניק סָאד ךיילג ,ןרעדנואווַאב םוצ ןעוועג זיא סָאװ ,טֿפַאשטנײרֿפ ַא ןדנוב

 ךיז ןעיצ סָאװ ,ןשינעטלעהרַאֿפ עטריצילּפמָאק ליונק ןצנַאג םעד טליֿפעג ןעוועג

 ןייז וצ טניואוועגוצ ױזַא ןעועג זיא לגניי סָאד .רעטעֿפ ןייז ןוא םיא ןשיווצ

 ערעסערג ןייק םיא ףיוא ןבָאה טנָאקעג טשינ טָאה רענייק זַא ,"טענ לקנָאא

 ןרַאֿפ טעטירָאטױא עטסכעה יד ןרָאװעג זיא "טענ לקנָא? .ןעטיינ רעדייא העּפשה

 םיא זומ ןעמ ןוא טכַאמ ןייז ןוֿפ גערֿפּפָא ןייק רעמ ָאטשינ זיא סע סָאװ ,לגניי

 .ןכרָאהעג
 סע ןוא ."טענ לקנָא ןֿפורנײרַא ךיא לעװ טשינַא ,ךלימ יד ןעקנירט טסעווא

 ,ריט רעד ןוֿפ ןטָאש ןיא ןזייװַאב ךיז לָאז לקנָא רעד זַא ,ןעוועג גונעג רָאנ זיא

 סָאװ ,סָאד ןסע רעדָא ,טייצ רעד וצ ןֿפָאלש ןייג ןוא ןכרָאהעג לָאז לגניי סָאד זַא

 -מוא רעדנַא ןַא סעּפע ןריֿפסיױא רעדָא ,טַאהעג טשינ קשח ןייק םעד וצ טָאה רע

 | ,לעֿפַאב ןעמענעגנא

 טייקנבעגרעביא ןוא טֿפַאשביל עֿפיט ןייז ,דניק םוצ ךיז ןטלַאהרַאֿפ סנעטיינ

 ןעוועג טשינ זיא הרובד ,ףלָאװ-השמ ןטלַא םעד טקריװַאב טָאה *ןדמערֿפ, םוצ

 ןרַאֿפ זַא ,ןגניווריוא רַאֿפ ןַאמ ריא טרסמרַאֿפ טָאה יז סָאװ ,םעד טימ טכערעגמוא

 ןקיטכעמ ַא טגָאמרַאֿפ תמאב טָאה ןעטיינ .ןוט וצ ץלַא טיירג רע זיא "עקילַאקא

 רע זַא ,םיא ןיא טבילרַאֿפ ױזַא ןעוועג זיא ףלָאװ-השמ .רעטָאֿפ ןייז רעביא תוּכ

 ןבעגכָאנ ןייז ןיא ןעגנַאגעג זיא רע .ןגָאזּפָא טנָאקעג טשינרָאג טושּפ םיא טָאה

 ,תוחוּכ עשילַארָאמ ןוא עשיזיֿפ ענייז רעביא ןוז ןטלּפירקרַאֿפ ןוֿפ ןעגנַאלרַאֿפ יד

 רַאֿפ טַאהעג טָאה ףלָאװ-השמ סָאװ ,ליֿפעג-תונמחר םעד בילוצ ןעוועג סע זיא יצ

 זיא סע רעדָא ,טכַאנ ןוא גָאט ץרַאה ןייז ףלָאװ ַא יו ןסערֿפעג טָאה סָאװ ,ןוז ןייז

 טַאהעג טָאה ןעטיינ סָאװ ,ףושיּכ ןוא טֿפַארק עטשרָאֿפרעד-טשינ רעדנַא ןַא ןעוועג

 ,תילכּת ןוא קעווצ ןייא רַאֿפ טבעלעג רָאנ טָאה ףלָאװ-השמ --- ,רעטָאֿפ ןייז רעביא

 זיא סע ליֿפיװ ףיוא ןרעטכײלרַאֿפ וצ ,ןוז ןטלּפירקרַאֿפ ןייז ןייז וצ קיֿפליהַאב --

 ףיוא ןֿפרָאװעג טָאה טיײהקנַארק ערעווש יד סָאװ ,ןטייק ערעווש יד ךעלגעמ רָאנ

 סנוז ןייז ןֹוא .טרַאװרעד ליֿפ ױזַא טָאה רע ןכלעוו ןוֿפ ,ןוז ןקידנעילב ןגנוי ןייז

 -סיוא ןוא ןליֿפרעד וצ האנה רעד ךרוד ןיוש זיא גנַאלרַאֿפ ןוא שטנואוו רעדעי

 ןעמוקעג זיא סע רעווש יו טקוקעג טשינ ,ןרָאװעג רשּכ ןליוו סנוז ןייז ןריֿפוצ

 ןרעגניי ןייז ןיא טלָאװ ףלָאװ-השמ סָאװ ,סָאד ,ןסיוועג ןייז טימ טקילֿפנָאק ןיא

 ןליֿפַא רעדָא ןעזרַאֿפ רע טָאה ,ןכערברַאֿפ ןטסערג ןרַאֿפ ןטלַאהעג גנומענַאב סנוז

 , זַא ןֿפלָאװ-השמ טכַארבעג טָאה רע סָאװ ,גונעג טשינ .עקילַאק םעד ןבעגעגכָאנ

 ןעװעטַאבעלַאב יז ןזָאל ןוא ןײרַא בוטש ןיא ךיז וצ עיוג יד ןעמעננײרַא לָאז רע

 .לקיגייא טדמשעגּפָא ןייז וצ ץרַאה סרעטָאֿפ םעד וצ טציא רע טגיינ ,בוטש ןיא
 ןעניֿפעג סירעמ וצ רָאנ טשינ טניואוועגוצ זייווכעלסיב ךיז טָאה ףלָאװ-השמ

 רַאֿפ טייקיטיונ ַא וליֿפַא ךעלסיבוצ ןרָאװעג זיא סָאװ ,בוטש ןיא םיא ייב ךיז
 ןיוש טמענ רע .לקינייא ןייז וצ ןְצניואוועגוצ ךיז ןבױהעגנָא טָאה רע רָאנ ,םיא
 רע יװ ,ןדיימסיוא טשינ ןיוש םיא טוואורּפ ןוא דניק ןוֿפ ןגיוא יד קעװַא טשינ
 סָאד זַא ,טֿפָאוצ ןיוש ,טֿפָא טסעגרַאֿפ ףלָאװ-השמ .ביײהנָא ןיא ןוט סע טגעלֿפ
 ןיא טעז רע ;"ןדיי ףיוא ןעמָארגָאּפ ןכַאמ טעוו, סָאװ ,יוג ַא ,טדמשעג זיא דניק
 ,לקינייא ןַא ןוא דניק ַא -- דניק םעד
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 טָאה ,לבלעוועג ןוֿפ ןעמוקעגֿפױרַא זיא ףלָאװ-השמ רעדייא ,טנװָא ןַא ןיא
 ,ןגניווריוא ןגעוו ןירעמ טימ טדערעגרעדנַאנוֿפ ךיז ןעטיינ

 --- .טגָאזעג ןעטיינ טָאה -- ,שטנעמ רעטכעלש ןייק טשינ זיא גניווריוא --
 ןעמעלַא זדנוא יו רענייב יד ןיא םיא ןגיל טנגוי ןייז ןוֿפ ןרָאא עקירעגנוה יד
 טשינ טעז רע ןוא ,ןעמעלַא זדנוא רַאֿפ רָאנ ,ךיז רַאֿפ רָאנ טשינ סטוג טניימ רע
 .ערעדנַא ןגעק סנכערברַאֿפ ןײגַאב וצ םיא טגנערב טיונ רעד רַאֿפ דחּפ רעד יו
 -נָא ןטימ זַא ,שינעדיירנייא רעד ןוֿפ ןעײרֿפַאב טנָאקעג רָאנ ךיז טלָאװ רע ןעוו
 ךיז רע טעוװ ןשטנעמ ןוֿפ ןהעש-טעברַא ןשטעווקסיוא ךרוד ןגעמרַאֿפ ַא ןעלמַאז
 ןֿפַאשנײא םעד ךרוד ךיז טעוװ רע ,טרעקרַאֿפ .רעגנוה ןוֿפ המיא רעד ןוֿפ ןעײרֿפַאב
 טגָאמרַאֿפ רע זַא ,רעכיז ןיב ךיא סָאװ ,ןסיוועג ןייז רַאֿפ המיא ערעסערג ליֿפ ַא
 'ןבייהנָא טעװ רע .זדנוא וצ ןעמוקקירוצ טעװ רע ,רימ ביולג .רימ יו ױזַא סע
 סע ןָאק רערעדנַא ןייק ןוא .ךיא ןוא וד יו טעברַא ןוֿפ ןינע ןצנַאג םעד ןעז
 טסיב וד .ןרעהוצ ךיז רע טעװ ריד וצ .ירעמ ,וד רָאנ יוװ םיא רַאֿפ ןוט טשינ
 .וֿפרעד טײרֿפַאב ךיז טסָאה וד ןוא ,רע סָאװ ,עגַאל רעבלעז רעד ןיא ןעוועג
 ,עבלעז סָאד ןעזנייא לָאז רע זַא ,ןגניווריוא ןעגנערב טשינ וטסנָאק סָאװ רַאֿפ
 ןףירעמ טימ טהנעטגנייא ןעטיינ טָאה -- !ןעזעגנייא סע ןבָאה ךיא ןוא וד יוװ

 .סענזיב יד ןוֿפ טּפַאכרַאֿפ עגושמ זיא גניווריוא ---
 ןייק טשינ סע זיא םיא ייב סָאװ ,רַאֿפרעד עקַאט ןוא .ךָאד ךיא ןיימ סָאד ---

 ,טײקמצרָא ןוֿפ ןֿפױלטנַא ןַא רָאנ ,ערעדנַא יד ייב יו טלעג ךָאנ געיעג קיצײג
 לסיירט ַא םיא ןביג ,ןלעטשּפָא רעוװ םיא ףרַאדַאב ,גנורעכיזרַאֿפ ךָאנ שינעגָאי ַא
 ןיא ןירַא טסֿפױל ןוא טײקמערָא ןוֿפ טסֿפױלטנַא וד ,גניווריוא; : ןגָאז םיא ןוא
 טעװ זדנוא ,ירעמ .וד רָאנ יו ןוט טשינ רערעדנַא ןייק ןָאק סָאד ןוא ."קילגמוא
 וטסיב ,ןעמעלַא ךָאנ .יורטוצ ןייק טשינ רעמ רע טָאה זדנוא וצ .ןרעה טשינ רע
 ,טגָאמרַאֿפ רע סָאװ ,עקיצנייא סָאד ,שטנעמ רעטסטנעענ רעד םיא ךָאד

 ןײגרעדנַאנוֿפ רעזדנוא וצ טריֿפעג טָאה סָאװ ,הביס יד ךָאד טסייוו וד ---

 .ךַאז רעדנַא ןַא ןצנַאג ןיא רָאג זיא סע -- .ירעמ טגָאז -- ,ךיז
 ? תונומא יד זיא דיישרעטנוא רעד ,טסניימ וד ---
 .ןבעגעג םיא בָאה ךיא סָאװ ,טרָאװ סָאד ןכָארבעג בָאה ךיא --
 "ביר יד ןעוװעג טשינ זיא סָאד ןוא ,ןסיוועג ןייד טיול טלדנַאהעג טסָאה --

 -ַאמטַא רעד ןוֿפ טַאטלוזער רעשיגָאלָאכיסּפ ַא ןעוועג רָאנ זיא יז .הביס עקיט
 ךרוד ןבעל-עילימַאֿפ רעייא ןיא ךעלייטַאנמוא ןֿפַאשעג ךיז טָאה סָאװ ,ערעֿפס
 -מוא ןוֿפ ךייא ןשיווצ טײזרַאֿפ ,סנביולגרעבָא עשיטַאנַאֿפ ,תוישעמ עשינָאבָאבַאז
 -ּפָא ערעֿפסָאמטַא יד זיא טציא .ןשטנעמ עקידנעקנעד-טכעלש רעדָא עקידנסיוו

 םענייק ייב טסָאה וד .גנולדנַאה רעלעבָאנ סלעשַאר ךרוד ןרָאװעג טקיניירעג
 טעטכילֿפרַאֿפ ןעוועג טשינ םענייק וצ זיא גניווריוא ןוא ,ןעמונעגוצ טשינרָאג
 יד ןעוועג זיא סָאװ ,שטנעמ רעד טָאה ךיוא .ןסיוועג םענעגייא ןייז וצ רָאנ יוו
 רעד טימ טכַאמעג םולש ,רעטָאֿפ ןיימ ,ןבעלנעמַאזוצ רעייא ןיא העינמ-טּפיוה
 ?ָאד זיא גנורעטש רעדנַא רַאֿפ סָאװ ,עיצַאוטיס

 ?עיצַאוטיס רעד טימ טכַאמעג םולש רעטָאֿפ ןייד טָאה ---
 טשינ ,ָאי -- עדייז רעד ןוא רעטָאֿפ רעד .טשינ רשֿפא םיא ןיא דיי רעד --

 ?יױזַא

 ,םיא וצ טשינ לָאמ ןייק טדער רע .דניק ןֿפױא טשינ לָאמ ןייק טקוק רע --
 ,ףיוא ךיז טסריֿפ ,םיא ןוֿפ סעּפע טסטלַאהַאב וד .דלוש ןייד רעמ זיא סָאד --

 -עגניירַא טסָאה וד סָאװ ,םעד טימ טקידלושרַאֿפ טליֿפעג ךיז טסלָאװ וד ךיילג
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 -ַאנ טשינ ךיז וטסטלַאה סָאװ רַאֿפ .הנומא רענעגייא ןייד ןיא דניק ןייד טכַארב
 ןייד טיִמ םענייאניא ,רעטָאֿפ ןיימ ןוֿפ סיוא ךיז וטסטלַאהַאב סָאװ רַאֿפ ? ךעלריט
 טָאװ רַאֿפ 1 ןילַא טסיב וד ןעוו ,םיא טימ טסגָאז וד סָאװ ,טעבעג ןייד טימ ,דניק
 ןייז טָאה רע זַא ,טקַאֿפ ןכעלריטַאנ םוצ רעטָאֿפ ןיימ וצ טשינ וטסניואוועג
 ןוא רעייט םיא זיא הנומא ןייז יו ןוא .ערעייא טָאה דניק ןטימ וד ןוא הנומא
 ריד הנומא ןייד זיא יױזַא טקנוּפ ,ריד ןוֿפ סיוא טשינ ריא טימ ךיז טלַאהַאב רע
 ,םיא ןוֿפ ךיז ןטלַאהַאב וצ רעדָא ךיז ןעמעש וצ סָאװ טשינ טסָאה וד ןוא רעייט
 לָאמסנעד ךיד טעװ שטנעמ רעזעיגילער ַא יװ רעטָאֿפ ןיימ זַא .רעכיז ןיב ךיא
 ךיז וטסיצ סָאװ רַאֿפ ,רעדיוו ןוא .טקַאֿפ םעד וצ ןעניואוועגוצ ךיז ןוא ןצעש רעמ
 יד ףיוא ןייז טעוו דניק סָאד זַא !?דניק ןטימ ןצנַאג ןיא זדנוא וצ ןיײרַא טשינ
 ,רעמיצ ןיימ ןבָאה טסנָאק וד .ןעניואוועגוצ וצרעד ךיז רע טעװ ,ןגיוא

 ? ןייז וטסעװ ואוו ןוא ---
 ךיא טלָאװ גָאטיײב ,לרעקלַא םעד ןיא ,רעטָאֿפ ןיימ ןבעל ןֿפָאלש לעװ ךיא --

 לָאז גנילירֿפ רעד זַא ,רָאנ טרַאװ ךיא .זיֹוה ןוֿפ ןייגקעװַא טלָאװעג ייס-יוו-ייס
 רעד ףיוא קעטָאילביב רעד ןיא ןייג וצ רימ רַאֿפ ןייז רעגנירג סע טעװ ,ןעמוק
 סָאװ ,טשינ םענייק טציא בָאה ךיא סָאװ ,דָאש ַא .סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-ייװצ
 רעסיוועג ַא רַאֿפ ןרידוטשכרוד קרעוו רָאּפ ַא ףרַאדַאב ךיא .ןיהַא ןריֿפּפָא ךימ לָאז
 ,ןביוהוצנָא ךיז ביילק ךיא סָאװ ,טעברױַא

 ןעגנערב ךיד לעװ ךיא ?טגָאזעג רעירֿפ טשינ רימ סע וטסָאה סָאװ רַאֿפ ---
 | ,קעטָאילביב רעד ןיא גָאט ןדעי

 | ?דניק ןטימ ןוט וטסעוו סָאװ ןוא --
 ,טציא ,םיא רַאֿפ טוג ןייז טעו ריצַאּפש רעד .ןעמענטימ םיא לעוװ ךיא --

 ,רעדלימ טרעוװ רעטעוו סָאד ןעוו
 טעברַא גונעג וטסָאה טציא .זדנוא וצ ןעיצניײרַא ךיז טסעוװ וד ביוא ,ָאי ---

 ,רימ טימ ָאד טעברַא רעד ץוחַא ,דניק ןטימ םייה רעד ןיא
 ןטימ רעהַא ןעיצנײרַא ךיז לעװ ךיא זַא ,ןגָאז רעטָאֿפ ןייד טעװ סָאװ רעבָא ---

 ? הנומא ןייז ןיא דניק סָאד טלַאה ךיא יו ןעז טעוו רע ןוא ,דניק
 לקינייא ןייז ןעז וצ ןדירֿפוצ רעמ ןייז טעװ רעטָאֿפ ןיימ זַא ,ביולג ךיא ---

 ןייק ןיא טשינרַאג רעדייא רעגייטש םענעגייא ןייז ףיוא זעיגילער ןגיױצעגֿפױא
 ,ןביולג

 ?עקַאט סע וטסניימ ---
 . .םיא ןעק ךיא קילדעװ ,סע סייוו ךיא --
 ,טַאהעג טכער טָאה טענ זַא ,ןעזעג ןיילַא ירעמ טָאה טנוװָא ןיא רעטעּפש
 טָאה ףלָאװ-השמ -- ,טיירגעגוצ טַאהעג טָאה ירעמ סָאװ ,ערעשטעוו רעד ייב

 רֶע יו םעד ךָאנ טיירגעג שיט םעד ןעניֿפעג וצ טניואוועגוצ טַאהעג ןיֹוש ךיז
 םענעי ערעשטעוו רעד ייג -- ,ןענעװַאד-בירעמ ןטימ טקיטרַאֿפעגּפָא ךיז טָאה
 ,ךיק ןיא שיט םעניילק םייב טצעזעג ךיז טָאה עילימַאֿפ עניילק יד ןעוו ,טנווָא
 ,לוטש ַא ףיוא ךיז ןבעל דניק סָאד טַאהעג ,הצע סנעטיינ קידנגלָאֿפ ,ירעמ טָאה
 ןוט סע טגעלֿפ יז יװ ,ןֿפָאלש םיא ןגייל וצ טשרעוצ םיא טריֿפעגמײהַא טשינ
 ,איצומה ַא טכַאמעג ןוא ןשַאװעג ךיז טָאה ףלָאװ-השמ יווװ םעד ךָאנ .טנװָא ןדעי
 טימ ןייז טגעלֿפ רעגייטש ןייז יוװ ,איצומה ַא לקינייא ןייז ןֿפרָאװעגוצ רע טָאה
 טיורב לקיטש סָאד ןעמונעג טָאה טענ רעניילק רעד ןעוו .רעדניק ענעגייא ענייז
 טרעהעג דניק סָאד זַא ,ןסעגרַאֿפ ןצנַאג ןיא רָאג ףלָאװ-השמ טָאה ,ליומ םוצ
 טֿפָא טגעלֿפ רע יו ,דניק סָאד טרעדָאֿפעגֿפױא ןוא ,הנומא ןייז וצ טשינ ןיוש
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 ןָא ןסע ןעמונעג ןבָאה ייז ןעוו ,שיט םייב רעדניק ענעגייא ענייז ןרעדָאֿפֿפױא
 | : טיורב ןֿפױא הכרב ַא

 ןֿפױא טרעזייבעג ךיז רע טָאה -- ?הכרב ןייק טשינ וטסכַאמ סָאװ רַאֿפ --
 : .שידיי ןיא דניק

 רעצרעה עקידעּפַאלק טימ ןֿפלָאװ-השמ ףיוא טקוקעג ןבָאה ירעמ ןוא ןעטיינ
 יד יוװ ,ןֿפלָאװ-השמ טנָאמרעד ,קיטנַאק ,טָאה סָאד .רעמינּפ ענערָאװעג-ךיילב ןוא
 ןרַאֿפ ןרעֿפטנערַאֿפ טלָאװעג ךיז טלָאװ רע ךיילג ןוא ,ןתמא רעד ןיא טלַאה ךַאז
 ןֿפיט ַא ןבעגעג םיא טָאה גנונַאמרעד יד סָאװ ,רשֿפא םעד בילוצ רעדָא ,תועט
 :ןֿפרעגנָא ךיז רע טָאה ,ץרַאה ןיא ךָאטש

 ןייז םיא טימ ןגָאז יז לָאז .טיורב ףיוא הלרב ַא ןבָאה ךיוא ךָאד ןזומ ייז ---
 .טּפַאכעגסױרַא ךיז רע טָאה --- !יוג ַא יו דניק ַא ןעיצֿפױא .הכרב

 טרעוו סָאװ ,טעבעג סָאד ןטענ טימ ןגָאז טסלָאז וד זַא ,ליו עטַאט רעד ---
 ,ןסע ןרַאֿפ שיט םייב ךייא ייב טגָאזעג

 ,טנױעלעג ךיד בָאה ךיא יו ױזַא ,ןיוש טסייוו וד .טענ ,ךָאנ רימ גָאז ,םוק --
 :רעטומ רעד טגָאזעגכָאנ ןוא טנעה יד טגײלרַאֿפ טָאה טענ רעניילק רעד ןוא
 .ןעמָאנ ןייד ןרעוו לָאז טקילײהעג ,למיה ןיא טסיב וד סָאװ ,רעטָאֿפ רעזדנוא;

 ףיוא ךיוא ױזַא ,למיה ןיא יװ ןרעװ ןוטעג ןוצר ןייד לָאז ,תוכלמ ןייד ןעמוק לָאז
 ,דלוש רעזדנוא לחומ זדנוא ייז ןוא ,טיורב ךעלגעט רעזדנוא זדנוא ביג .דרע רעד
 ןֹויסנ ןייק וצ טשינ !דנוא גנערב .עקידלוש ערעזדנוא לחומ ןענייז רימ יו
 הרובג יד ,הכולמ יד טרעהעג ריד וצ םירָאװ .סטכעלש ןוֿפ ליצמ זדנוא ייז טרעיינ
 ,"ןמָא .קיבײא ףיוא דובּכ רעד ןוא

 זיב ,ןסע ןטימ טרַאװעג ןוא שיט םייב טייצ עצנַאג יד ןסעזעג זיא ףלָאװ-השמ
 "נעל ַא ןעמונעג טָאה סע סָאװ ,דניק ןטימ טעבעג סָאד ןגָאזּפָא טעו רעטומ יד
 טכַאמרַאֿפ טָאה ףלָאװ-השמ .ךעלעמַאּפ טגָאזעגכָאנ טָאה דניק סָאד :לייוו ערעג
 זַא ,ןרעיוא יד ךיז ןּפָאטשרַאֿפ טלָאװעג טָאה רע .ןעז טשינ לָאז רע זַא ,ןגיוא יד
 -עגנַא טָאה עמיטש רעשרעדניק רעד ןוֿפ טעבעג סָאד .ןרעה טשינ לָאז רע
 -קעװַא ןוא טרָא ןוֿפ ןבײהֿפױא ךיז טלָאװעג טָאה רע .ןרעיוא ענייז ןיא ןעגנורד
 רונש ןייז ןעמעשרַאֿפ וצ טַאהעג טשינ ץרַאה ןייק רעבָא רע טָאה ,שיט ןוֿפ ןייג

 יז ןַא ,קידלוש ייז ןענייז סָאװ ,ןעמעלַא ךָאנ ,טולב ןסיגרַאֿפ וצ ןוא דניק ןטימ -
 ענייז ןטלָאװ יַאװלה ?םיא וצ טעבעג רעייז ןגָאז ןוא טָאג רעייז ןיא ןביולג
 ןײרַא ןסילֿפ לייוורעד .תובָא ערעייז ןוֿפ טָאג םעד ןיא ױזַא טביולגעג רעדניק
 .ןייא ךָאד ךיז טרעה ןוא ,ןרעה טשינ ליוו רע .ןרעיוא ענייז ןיא ןצַאז ענעסירעגּפָא
 טײטשרַאֿפ סעּפע ןוא ,שילגנע ףיוא ָאד טגָאז ןעמ סָאװ ,ָאי רע טײטשרַאֿפ סעּפע
 סע זַא ,ךיז טכַארט רע ןוא ,םיא טלעֿפעג ,טײטשרַאֿפ רע סָאװ ,סָאד .טשינ רע
 סָאװ ,טרָאװ סָאד טנָאמרעד לָאמ ןייא טשינ .הליֿפּת עשידיי ַא יו דלַאב ךָאד זיא
 טרעהעג רע טָאה ,םעד טָאטשנא .בוטש ןייז ןיא ןרעה טלָאװעג טשינ ױזַא טָאה רע
 ,ךלַאב ןיוש ךָאד זיא סע -- ,"'למיה ןיא רעטָאֿפ רעזדנוא, :ןגָאז דניק סָאד
 ."םימשבש וניבָא;ק :זדנוא ייב יו ,לידבהל

 ,ןרָאװעג טעדנואוורַאֿפ טלָאװ ץרַאה ןייז יו טליֿפעג ךיז טָאה רע ,לַאֿפ ןדעי ןיא
 ןייז ןוֿפ ןוא -- ,טעבעג ךעלטסירק .ַא ןרָאװעג טכירעגּפָא זיא שיט ןייז ייב
 ,לקינייא םענעגייא

 ץרַאה ןייז ןוֿפ ןסירעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןצכערק יד טקירדעגרעטנוא טָאה רע
 ירעמ ןעוו ,ןסע ןכָאנ ,רַאֿפרעד .עדמערֿפ יד ןייז וצ רעצמ טשינ ידּכ ,ןסע םייב
 .ןיא ךיז טצעזעגקעווַא ףלָאװ-השמ טָאה ,שיט ןוֿפ רישעג סָאד ןעמונעגּפָארַא טָאה
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 ןייז ןעמונעגסיורַא טָאה ,לרעריזַאג ןרעטנוא ,ךיק רעד ןוֿפ לקניוו ןטסלָאמש
 : ןגָאז וצ ןביױהעגנָא ןוא ךיז ןעלקָאש וצ ןביוהעגנָא ,למיליהּת

 תוחונמ ימ לע .ינציברי אשד תואנב ...רסחא אל ,יער 'ה ,דודל רומזמץ
 ?,,.לֿבלהני

 ַאזַא טימ טציא טגָאז רעווש ריא סָאװ ,סָאד זַא ,טסואוועג טשינ טָאה ירעמ
 ,ךוב-טעבעג ןייז רעביא ךיז קידנעלקָאש ,עמיטש רעקירעיורט רעטגָאטיײװעגכרוד
 ןייק ןענַאטשרַאֿפ טשינ טָאה יז ,ךריק ןיא טגָאז יז סָאװ ,טעבעג ריא ךיוא זיא
 ' סָאװ ,'ה-תארי ןצנַאג םעד טליֿפעג טָאה יז ,לַאֿפ ןזעי ןיא ,ןוֿפרעד טרָאװ ןייא

 ןוא טימעג ןייז ןענַאטשרַאֿפ טָאה יז .טָאג וצ ןטעב טוט סָאװ ,םעד טשרעהַאב
 וצ טעבעג ןייז ןוֿפ רעטרעוו ןָא ןגָארטעגרעביא ךיז טָאה סָאװ ,רעצ ןייז טליֿפעג
 ,רישעג םעד ףיוא ןגיוא עריא ןוֿפ ןסָאגעג ךיז ןבָאה ןרערט ןוא ,ץרַאה ןיא ריא
 יז סָאװ ,המחנ ןוֿפ ןרערט ךיוא רעבָא ,רעצ ןוֿפ ןרערט ,ןשַאוװעג טָאה יז סָאװ
 םעד .רעווש ריא טימ טָאג ןיא דנוב ןטנעָאנ ַאזַא ןיא דניק ריא ןוא ךיז טליֿפ
 .ףלָאװ-השמ ,ןדיי ןטלַא

 -ֿפיוא סֿפלָאװ-השמ וצ סַאג עטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא יד טגָאזעג רעבָא טָאה סָאװ
 סע זיא טציא ,ןגיוושעג טשינ טָאה סַאג עטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא יד ,ןיינ ? גנוריֿפ
 עלַא ןעוועג ןענייז סע .ןיילַא סַאג עטסקיצרעֿפ-ןא-טכַא יד ןעוועג טשינ ןיוש
 טניואוועג רָאנ ןבָאה סע טייוו יוװ ,וינעווע רעטייוצ רעד וצ זיב םורַא סקָאלב
 טָאה שטיוועלעומש סָאװ ,?םולשייֿפדור/ ןָאשיעגערגנָאק רעד ןוֿפ םיללּפתמ יד

 -טכעש ענייז ןגָארטרַאֿפ ןיהַא טָאה רע סָאװ ןוא טױבעגֿפױא רעֿפײא ַאזַא טימ
 .תוֿפוע ערשּכ ןוֿפ רעזייה

 .לוש רעינ רעד טימ הוושב-הווש ןצנַאג ןיא ןעוועג טשינ זיא ףלָאװ-חשמ = -
 --- ?לוש ַא ןגעק ,הלילח ,רע טָאה סָאװ --- ,ןיילַא לוש רעד טימ טשינ ,טסייה סָאד
 ךוסכס רעד ,שטיוועלעומש טניײרֿפ ןטלַא ןייז ,לוש רעד ןוֿפ יאבג םעד ןגעק רָאנ
 לַאֿפ עקַאט ,בר ַא בילוצ ןביהעגנָא ךיז טָאה ןשטיוועלעומש טימ םיא ןשיווצ
 טַאהעג ךָאנ ףלָאװ-השמ טָאה ,תורצ ענעגייא ענייז ץוחַא םירָאװ ,לוש רעיינ רעד
 בר ַא ןעמענ וצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו .םינינע עשלהק ןיא ךיז ןשימ וצ טייצ
 ןעמענ ןעמ טעוװ ןענַאװ ןוֿפ ,עגַארֿפ יד ןענַאטשעגֿפױא זיא ,לוש רעיינ רעד רַאֿפ
 ןעוועג ,ןעמעלַא ךָאנ ,ןענייז לוש רעד ןוֿפ םיללּפתמ יד םירָאװ .בר ןרַאֿפ תוריכש
 "ןרַאגיצ ,סערַאילָאטס ,סרָאטיערעּפָא ,סרעסערּפ ,.רעמערק ,ךעלעשטנעמ עניילק

 םענעגייא ןַא דובכב ןטלַאהסיוא ןענָאק סָאװ ,טייל עכלעזַא טשינ ץלַא --- ,רעכַאמ
 רעד ןוֿפ ףיורַא רעטייוו קָאלב םעד ןיא טניואוועג ןבָאה ןדיי עכעלגעמרַאֿפ יד .בר
 רעבָא .ןלוש ענעסעזעגנייא ענעגייא ערעייז טַאהעג ןיוש ןבָאה ,וינעווע רעטייווצ
 ,טרעֿפטנערַאֿפ תוישק עלַא טָאה שטיוועלעומש

 טּפַאלקעג ךיז שטיוועלעומש טָאה -- "!רימ ןוֿפ ןבעל ַא ןכַאמ טעװ בר רעדע =.
 םיא לעװ ךיא -- .ןײרַא טסורב רעקירָאה ןייז ןיא טסיױֿפ ןקירָאװ ןייז טימ
 ,חווירב הסנרּפ ןבָאה רע טעװ ,זיוהטכעש ןרשּכ ןיימ ןוֿפ ןמאנ ַא יו ןלעטשנָא
 ץוחַא ,תוריכש ףיוא ,םיא ףיוא טנעס ןייא ןייק ןדנעּפש ןֿפרַאדַאב טשינ טעװ להק
 -נָא סָאדלַא .הלילח ,תויוול ןוא תונותח ,ןתירב ףיוא ןבעג םיא טליוו ריא סָאװ
 ."רימ ןוֿפ ןבָאה רע טעװ ערעד

 ,לוש ןייז רַאֿפ טצעזעגנייא טָאה שטיוועלעומש סָאװ ,?סיטסָארט; רָאּפ יד
 סָאװ ,בר ַא וצרעד ךָאנ .בר ַא יבַא ,בנג ַא ןוֿפ ןייז לָאז :ןעוועג ןדירֿפוצ ןענייז
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 ןעוועג זיא סָאװ ,ףלָאװ-השמ רעבָא .תוריכש טנעס ןייק ןטסָאק טשינ ייז טעוו
 גטלקנעווקעג ךיז טָאה ,?םולשייֿפדור, לוש רעד ןוֿפ רעדנירג יד ןוֿפ רענייא

 ןוא סָאבעלַאב ןייא ןוֿפ ןבעל ַא ןכַאמ לָאז בר ַא זַא ,.קיטכיר טשינ זיא סע;
 ,"תוֿפוע ערשּכ ןוֿפ זיוהטכעש ַא ןוֿפ תוריכׂש ענייז טימ קיגנעהּפָא ןייז לָאז

 "? סָאװ רַאֿפ,
 רעביא סָאבעלַאב רעד בר ַא זיא ןדיי ייב .ןדיי ייב טשינ ךיז טריֿפ ױזַא לייווע

 םעד ןוֿפ ןייז קיגנעהּפָא בר רעד טעװ ָאד .בר ןרעביא לוש יד טשינ ,לוש רעד
 ."תוֿפוע ערשּכ רַאֿפ זיוהטכעש םעד ןוֿפ ,לוש ןוֿפ סָאבעלַאב

 טמיטשעג ןבָאה ?סיטסָארט, יד .טריֿפעגסױא טשינ טָאה ףלָאװ-חשמ ,אלימ
 ףלָאװ-השמ טָאה רעבָא רַאֿפרעד .ןבילקעגסיוא טָאה שטיוועלעומש סָאװ ,בר ןרַאֿפ
 - ,ןשטיוועלעומש ןיא אנוש-םד ַא טכַאמעג ךיז

 -סיױארָאֿפ טָאהעג טָאה ףלָאװ:השמ יװ ױזַא טזָאלעגסיױא ךָאד ךיז טָאה סע
 .טגָאזעג

 ךיילגוצ זיא סָאװ ,לוש רעד רַאֿפ בר ַא טלעטשעגנָא עקַאט טָאה שטיוועלעומש
 רעבָא ךיז טָאה סע .תוֿפוע ערשּכ רַאֿפ זיוהטכעש ןייז ןוֿפ ןמאנ רעד ןעוועג ךיוא
 ,רעכעלטנרָא רעייז ןוא רעמורֿפ רעייז ַא ןעוועג זיא בר רעד זַא ,טכַאמעג ױזַא
 ַא ,םייה רעטלַא רעד ןוֿפ ןעמוקעגרעבירַא טשרע ןעוועג זיא סָאװ ,ןַאמרעגנוי ַא
 ,תונבר ףיוא הכימס ןעמוקַאב רע טָאה טרָאד .הבישי רערימ רעד ןוֿפ דימלּת
 טסנרע רעייז ןעמונעג רע טָאה ,הבישי רעשיטסקָאדָאטרָא ןַא ןוֿפ ןעמוקעגסיורַא
 -רַאֿפ טָאה רע .זיוהטכעש סעשטיוועלעומש רעביא תונמאנ ןייז ייס ,תונבר ןייז ַײס
 קדוב ףיוא םיֿפלח יד ןעגנערב םיא ןלָאז םיטחוש סעשטיוועלעומש זַא ,טגנַאל

 ןוא גָאטנָאמ ןדעי .ןיד ןשידיי םעד יּפ-לע קיטכיר טֿפרַאשעג ןענייז ייז יצ ,ןייז וצ |
 ,גנַאל -ןהעש ףיוא תוֿפוע יד ןוֿפ ןטכעש סָאד ןטלַאהעגּפָא רע טָאה גָאטשרענָאד
 ךיז טָאה סע .טנעה יד ןוֿפ הרוחס יד ןסירעג טָאה ןעמ ןעוו ,לָאמסנעד טקנופ
 טָאה ,זיוהטכעש ןיא גָאט ןטימ ןיא טּפַאכעגנײרַא ךיז טָאה רע זַא ,טכַאמעג ןיוש
 ,ןיד ןשידיי ןכָאנ רשֹּכ זיא יז יצ ,טקוקעגכָאנ ןוא ןוה ענעטכָאשעג ַא ןעמונעג
 ןוא לּפעק-עקליּפש ַא יו סיורג ױזַא םירעדעג יד ףיוא לריוושעג ַא ןענוֿפעג טָאה
 | ,הרוחס עצנַאג יד טכַאמעג ףירט

 ןוטעגנָא ,שטיוועלעומש םיא וצ ןָא ךיז טֿפור --- ,ןַאמרעגנוי ,רָאנ טרעה --
 ןייז ןיא ןעניֿפעג טנָאקעג רָאנ טָאה רע סָאװ ,עקלמרַאי רעטסטיירב רעד ןיא
 זיא רימ ייב ,םיֿפלח יד ןייז קדוב טשינ ןעמ ףרַאדַאב רימ ייב -- ,דָאלֿפוש
 ,רשּכ ץלַא

 ץלַא זַא ,ןעז ןוא םיֿפלח יד ןקוקכָאנ לָאז ךיא זַא ,םעד וצ טצעזעג ןיב ךיא ---
 ,ןיד רעד זיא ױזַא -- .בר רעד טגָאז --- ,רשּכ ןייז לָאז

 ַא טימ בר םעד ןָא טקוק ,סענעשעק יד ןיא טנעה יד טימ ,שטיוועלעומש
 ; לכיימש ןקידלוטיב ַא טימ טגָאז ןוא קילב ןקידנעמענכרוד

 ןיא ןעוועג ךָאנ טנעז ריא ןעוו ?זיא ןיד רעד יװ ,ןגָאז רימ טייג ריא --
 ךיא .לקַאּפ-לּכה טימ ךורע-ןחלוש ןצנַאג םעד טנעקעג ןיוש ךיא בָאה ,ךעלעדניוו
 ! רשּכ זיא סע זַא ,סע טסייה ,רשּכ זיא רימ ייב זַא ,ךייא גָאז

 ןיב ךיא -- .גנערטש בר רעד טגָאז -- ,ריא טשינ ,הלאש יד ןקסּפ ךיא --
 ,םיֿפלח יד ןקוקוצכָאנ ביוחמ ךיא ןיב ,חיגשמ ַא ןוא בר ַא יװ .וצרעד טצעזעג
 : ,ףירט תוֿפוע יד ןענייז טשינַא

 יב זַא ,לובלב ַא טכַאמ ריא -- .שטיוועלעומש סיוא טיירש -- !ףירט --
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 עניימ טלָאצַאב ךייא ןבָאה ליֿפיװ ,ןַאמרעגנוי ,רָאנ רימ טגָאז ,ףירט זיא רימ
 ? סענזיב עניימ ןוֿפ ןכַאמ לּת ַא טלָאז ריא זַא ,ןטנערוקנַאק

 .רעכיילב ַא ,לוטש ןוֿפ ףיוא ךיז טבייה בר רעד
 .טכירעג ןרַאֿפ ףיורעד תודע בָאװ ךיא ---
 .ןקָארשרעד בר רעד טגערֿפ -- ? תודע --
 יױזַא טמוק סָאװ ,שיא-תשיא רעד חוּכמ זיא סָאװ .סָאװ סעּפע ךָאנ ןוא .ָאי --

 ךיז טסילש ריא ןוא הלאש ַא ןגערֿפ לביטש-ןיד-תיב ןיא ךייא וצ ףױרַא טֿפָא
 ?ּפָא ריא טימ

 סָאװ ישיא-תשיא ןַא רַאֿפ סָאװ ? שטיוועלעומש רעטסימ ,ריא טדער סָאװ ---
 ,ןייז טנוזעג ןלָאז ,דניק ַא ןוא בייוו ַא בָאה ךיא ?ּפָא ריא טימ ךיז סילש ךיא

 סע .ךָאלילסילש םעד ףרוד טקוקעגנירַא טָאה ןעמ ,ןעזעג טָאה ןעמ ,ָאי --
 ,ףיורעד תודע ָאד ןענייז

 טָאה רע ,ןוט וצ ָאד טָאה רע ןעמעוו טימ ,ןעזעגנייא טָאה ןַאמרעגנוי רעד
 ַא םיא ףיוא ןטכַארטסױא טשינ לָאז רע ,ןשטיוועלעומש רַאֿפ ןגָארקעג ארומ
 רעד ואוו ,ןֿפָאלטנַא זיא ןוא תונבר ןייז ןוֿפ טגָאזעגּפָא ךיז רע טָאה ,לובלב
 ,טלָאװעג שטיוועלעומש עקַאט טָאה סָאד ןוא --- ,טסקַאװ רעֿפעֿפ .רעצרַאװש

 ,תוריכש טלָאצעג םיא בָאה ךיא .בר ןעוועג רע זיא ,לוש ןיימ ןיא ,רימ ייב --
 עניימ ןוֿפ לֹּת ַא ןכַאמ וצ ןטנערוקנָאק עניימ ןוֿפ טלעג רע טָאה ןעמונעג ןוא
 סָאװ ,לוש ןיא םיללּפתמ יד טרעלקרעד רעטעּפש שטיוועלעומש טָאה -- ,סענזיב
 ןצנַאג ַא .ףיורעד תודע בָאה ךיא -- .בר רעייז ףיוא טגערֿפעגכָאנ ךיז ןבָאה
 ןוֿפ סענזיב יד ןיא ןיב ךיא .טכַאמעג ףירט רימ רע טָאה תוֿפוע טרָאּפסנַארט
 יא ןיד רעד יו ןענועל ךימ רֶע טייג ,רָאי קיצנַאװצ תוֿפוע ערשּכ

 "םולשייֿפדור, לוש רעד ןוֿפ םיללּפתמ יד ןוא *סיטסָארט; יד ,לַאֿפ ןדעי ןיא

 יז רַאֿפ קסע ןייק טשינ זיא סע זַא ,טכער טָאה ףלָאװ-השמ זַא .ןעזעגנייא ןבָאה
 ןבָאה לָאמסנעד ןלעװ ייז : תוֿפוע ערשּכ יד ןוֿפ ןובשח ןֿפױא ברי ַא ןבָאה וצ
 ךיז ןייגַאב וצ ןסָאלשַאב ייז ןבָאה .בר ןייק טשינ ,תרשמ ַא סעשטיוועלעומש
 טימ בר ַא ןטלַאהוצסיױא תלוכיב ןייז טעװ ןָאשיעגערגנָאק יד זיב ,גר ַא ןָא
 --  ,גיהנמ ַא ןָא ןבילבעג ל?ייוורעד ?םולש'יֿפדור; ןָאשיעגערגנָאק יד זיא .תוריכש
 סע ןמזילּכ זַא ,ףיורעד קידנעײטשַאב ,טרָא ןייז ןעמונרַאֿפ טָאה שטיוועלעומש ןוא
 .בר רעד רע זיא ,בר ןייק ָאטשינ זיא

 -עג טָאה רע טייוו יװ .טלָאװעג טשינ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,סָאד טָאה ףלָאװ-השמ
 - טָאה רע .ןענעװַאד וצ ?םולשייֿפדור, לוש רעד ןיא ןעמוקעג רעטייוו רע זיא ,טנָאק
 ןייגקעװַא טגעלֿפ רע סָאװ ,ןוָאט-ןוָאד לביטש-םידיסח ןגייא ןייז טַאהעג עקַאט

 -רַאֿפ ַאזַא .ןַאמסדנַאל ַא ייב תבש רעביא קידנעייטשנייא ,טייצ-וצ:-טייצ ןוֿפ ןיהַא
 ךָאנ רעדָא ,שדוח ַא ןיא לָאמַא רָאנ ןביולרעד טנָאקעג רעבָא ךיז רע טָאה ןגינעג
 ןיוש רע טָאה ,ןענעטיינ טימ ןיילַא ןבילבעג זיא רע ןעוו ,טציא טרֿפב .רענעטלעז
 ,ןכָאװ רעד ןיא ,רעכירעד ,רע טָאה ,בוטש יד ןזָאלרַאֿפ טנַאקעג טשינ ןצנַאג ןיא
 .םייח רעד ןיא ךיז ייב ,תודיחיב טציא טנוװַאדעג ,םיתבש יד ןיא יו

 -עֿפרעדַאב ַא טליֿפעג ףלָאװ-השמ טָאה ,לודגה-תבש ןעמוקעג רעבָא זיא סע
 ,ןעמַאזוצ ןדיי טימ ןייז טלָאװעג טָאה רע .תסנּכה-תיב ַא ןיא ןייז וצ ללּפתמ שינ
 ,טסואוועג טָאה רע .ןענעייל הרוּת יד ןרעה ,השודק יד ןגָאז ,רוביצב ןענעװַאד
 סָאד .ףיורעד טכירעג ךיז טָאה רע ,ןשטיוועלעומש טימ תורצ ןבָאה טעװ רע זַא
 טָאה רע ,ןֿפלעה טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רע רָאנ ,טגָאזעג םיא סע טָאה ץרַאה
 .ןענעװַאד ןיירַא לוש ןיא לודגה-תבש ןייג טזומעג
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 ,ןטכלַאקעגסיױא:שירֿפ םעד ןיא לקעז-תילט ןייז טימ ןעמוקעגניײרַא זיא רע ןעוו
 -רעבייוו רעטשרעבייא רעד סָאװ ,לכלוש ןטקיטרַאֿפעגסיױא ןצנַאג ןיא טשינ ךָאנ
 טָאה שטיוועלעומש --- ,קיטרַאֿפ-בלַאה ןבילבעגרעביא זיא ןוֿפרעד ןקלַאב רעש
 ףיוא ?שזדיעגטרָאמ/ םעיינ ַא ןעגירק טעװ רע ןענַאװ זיב ,ןקלַאב ןטימ טרַאװעג
 ןטימ ןיא ןֿפָארטעגנָא רע טָאה --- .םישנ-תרזע רעד רַאֿפ קנַאב רעד ןוֿפ לוש רעד
 רעביא תילט ןטימ ,לּפַאק ןסיורג טימ ,שטיוועלעומש זיא ,ךעלנייוועג לו .תירחש
 שטיוועלעומש ךיז טָאה טלעג ןייז רַאֿפ ,דומע ןרַאֿפ ןענַאטשעג ,סעציײלּפ עטיירב יד
 -נײרַא ,טזָאלעג רָאנ ךיז טָאה סע ןעוו ,דומע ןרַאֿפ טנװַאדעג : ןייגליואוו טזָאלעג
 "ילַּבע ַא טַאהעג ָאי טָאה רע יצ ,ףסומ ףיוא ךיז ןטסָאמרַאֿפ ,ןתירחש עלַא טּפַאכעג
 ,טָאה ,ירבע רעטכעלש טימ זדלַאה םעד ךיז ןגירשעגסיוא ,טשינ רעדָא ,וצרעד
 .תוילע עטסטעֿפ יד ןעמונעג ךיוא ךיז ,ךיז טײטשרַאֿפ

 לייוו ,ןָאשיעגערגנָאק רעד ןוֿפ ?דילגטימ רעכעלגנעלסנבעל, ַא ,ףלָאװ-השמ
 רע .לוש ןיא טָאטש ןייז טַאהעג טָאה .עמוס ערעסערג ַא ןעוועג בדנמ טָאה רע
 -עג הכרב ַא ,תילט םעד ןעמונעגסױרַא טָאה ,טלעטשעגקעװַא טױָאד ךיז טָאה
 ןרַאֿפ ןענַאטשעג זיא שטיוועלעומש ,ןענעװַאד ןעמונעג ןוא ןוטעגנָא םיא ,טכַאמ
 ,תֹועונַּת יײלרעלּכ ןכַאמ טימ ןעמונרַאֿפ ,"עמש; ןטימ ןיא ןטלַאהעג טָאה רע .דומע
 סֿפלָאװ-השמ טקרעמַאב טשינ רַאֿפרעד טָאה רע .םינזח עתמא יד קידנעוטכָאנ
 .ןעמוקניײרַא

 ןעוועג ןענייז ןדיי ןינמ ַא םיוק .םיללּפתמ ליֿפ ןייק ןעוועג טשינ ןענייז סע
 סָאװ ,ןדיי ץלַא ,לכלוש ןיא קנעב יד רעביא טרָאד ןוא ָאד טײזרַאֿפ ךעלרעטיש
 ,הסגרּפ ןוֿפ ךָאי רענַאקירעמַא םעד ןוֿפ ךיז ןסיירוצקעװַא ןענוגרַאֿפ ךיז ןבָאה
 ןטימ ןעמָארק יד ןזָאלרעביא ,םיא ןיא טנַאּפשעגנײא קידנעטש זיא ןעמ סָאװ
 ןּפַאכנײרַא ןוא ,ךעלבלעוועג-סערּפ יד ,ןלעטשעג יד ,ּתבש ןוֿפ ץכעזייל ןטסערג
 ,טשודיחעג עקַאט ךיז טָאה שטיוועלעומש ,לודגה-תבש וצ ןיירַא לוש ןיא ךיז
 ןיוש ןענייז סָאװ ,יד רעבָא ,םיללּפתמ קיניײװ ױזַא ָאד ןענייז לודגה-תבש וצ סָאװ
 --- ןגָאירעטנוא ןייא ןיא ןשטיוועלעומש ןטלַאהעג ךיוא ןבָאה ,ןעמוקעג ןעוועֶג
 רעוו ? תויוועה ַא רַאֿפ רע טכַאמ סָאװ, : ןייז םערתמ ןוא -- ,ןסינ ,ןטסיה ךרוד

 ןשטיוועלעומש ןוא ."םינוק טימ םָארק ַא רימ ףיוא טרַאװ סע ? ףיורעד טייצ טָאה
 עלַא ןענעװַאד ןקידתבש םעד ןיא ןזיױװצסױרַא טסולגרַאֿפ אקווד ךיז טָאה
 טלגרָאג רע יװ ,גנילצולּפ .םינזח ןוֿפ טנרעלעגנָא ךיז טָאה רע סָאװ ,"ךעלקיטש;
 םיללּפתמ יד ןשיװצ .תילט ןיא טייטש ףלָאװ-השמ יװ רע טקרעמַאב ,ױזַא ךיז
 טּפַאכ ,ךעלקיטש עשינזח יד ןָא דלַאב טסעגרַאֿפ רע ."טָאטש; רענעגייא ןייז ייב
 ןּפַאכוצּפָא םעטָא ןַא ןָא ךיז טלייא ,הרשע-הנומש יד ןיירַא טגנילש ,"עמש" ּפָא
 רע יו ןוא -- ,ןענעװַאד ןטימ ןיא ןייז קיסֿפמ טשינ ליוו רע לייוו ,ןענעװַאד סָאד
 ,רעמעלעב ןוֿפ ךעלּפערט יד ףיוא ףױרַא רע טייג ,הרשע-הנומש סיוא רָאנ טייג
 : סיוא טֿפור ןוא רעמעלעב ןֿפױא טנַאה רעד טימ ּפַאלק יירד טיג

 ןינמ ַא רַאֿפ לוסּפ זיא סָאװ ,םענייא זדנוא ןשיווצ ָאד ןבָאה רימ ,יתובר --
 ,שודק-םוקמ ַא ןיא ןעניֿפעג טשינ ךיז רָאט ןוא

 --ןרעדנַא ןֿפױא רענייא טקוק ןעמ .טױעדנואורַאֿפ םורַא ךיז טקוק םלוע רעד
 ןדמערֿפ ןייק טעז ןעמ ,טנגעג רעד ןוֿפ רעניואוונייא ,םיללּפתמ עטלַא רעטיול
 ?ןעניימ שטיוועלעומש סע ןָאק ןעמעוו -- ,טשינ

 ןזָאלרַאֿפ טשינ טעו רע זיב ,טייקילייה סָאד ןבײהֿפױא טשינ לעוװ ךיא --
 ,שטיוועלעומש סיוא רעטייוו טֿפור --- ,שדוק-םוקמ םעד

 קיטרַאֿפ טעו םישנ-תרזע סָאד זיב ,לייוורעד ןבָאה סָאװ ,רעבייוו רָאּפ יד
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 ,טָאה קילגמוא ןַא סעּפע זַא ,טניימעג ןבָאה ,ריט רעד ייב ןטלַאהעג ךיז ,ןרעוו

 ,ןֿפערט לָאמַא סע טגעלֿפ םייה' רעטלַא רעד ןיא יװ ,ןדיי ףיוא ןֿפָארטעג ,הלילח

 ןביוהעגנָא טָאה .עקשטיטלַא ןַא ,ייז ןוֿפ ענייא ןוא ,ןקָארשרעד ךיז ייז ןבָאה

 : לוק ןֿפױא ןעּפילכ !
 ! םחרמ ךיז ייז ,םלוע לש ונובר ---
 ךיז טָאה ,ןעּפילכ ריא טימ ןֿפורעגסױרַא טָאה ענעדיי יד סָאװ ,קינַאּפ יד

 : ןֿפור ןעמונעג ןבָאה תולוק עקידלודעגמוא ןוא םיללּפתמ יד ףיוא ןֿפרָאװעגרעגירַא

 ! ןגָאז רע לָאז ?רע טניימ ןעמעוו ---
 ,ףלָאװ-השמ ןכיילב ןֿפױא ןָא שטיוועלעומש טזייוו --- ,ָאד םעד טָא ,ןיימ ךיא -- |

 ןייז טָאה רע --- .תילט ןייז רעטנוא ,רעטעשטרָאקעגנייא ןַא ,ןענַאטשעג זיא סָאװ

 ןײרַא בוטש ןיא ךיז וצ עסקיש ַא ןעמונעגניירַא ןוא ןֿפרָאװעגסױרַא בייוו ןגייא

 | ,דניק ריא טימ

 טימ ךיוה טגערֿפעג םיללּפתמ לייט ןבָאה --- ?ןרָאװעג עגושמ זיא רע ---

 סָאד ןֿפרָאװעגסױרַא טָאה ףלָאװ-השמ ,טסייה סָאװ ,שטיוועלעומש --- .סורדרַאֿפ

 ?עסקיש ַא ןעמונעגניירַא ןוא בייוו
 .-- .טרָא ןייז ןוֿפ ןעלמַאטש ןביוהעגנָא ףלָאװ-השמ טָאה --- ,םיאנוש עניימ- ---

 הרובד ןיימ 1 בייוו .סָאד ןֿפרָאװעגסױרַא ךיא בָאה ןעוו ? בייוו סָאד ןֿפרָאװעגסױרַא

 / ןײלַא ןבילבעג ןיב ךיא .ןוז ןרעגניי ןיימ טימ ןייז וצ ידּכ ,טזָאלרַאֿפ ךימ טָאה

 לקינייא ןיימ טימ רונש ןיימ ןעמוקעגניירַא זיא ,טנעה יד ףיוא עקילַאק ַא טימ

 .ףלָאװ-השמ ךיז טרעֿפטנערַאֿפ --- ,בוטש ןיא ןֿפלעהוצסױרַא רימ

 ןייז זיא ,רע טגָאז ,עסקיש יד .הדומ ןיילַא ךיז זיא רע ?טרעה ריא ,ןדיי =

 ןוֿפ טדײשעגּפָא עקַאט ךיז טָאה ןוז רעד .לקינייא ןייז --- דניק סָאד ןוא ,רונש

 ןוא -- ,רעטכָאט רעשידיי ַא טימ ןבָאה הנותח ןוא ריא טימ ןטג ךיז ליוו ,ריא

 ןײרַא בוטש ןיא ךיז וצ ןעמונעגניײרַא יז טָאה ,דיי רעטלַא רעד ,רעטָאֿפ רעד ,רע

 .טזָאלרַאֿפ בייוו סָאד עקַאט םיא ךָאד טָאה רַאֿפרעד ,לקינייא ןטדמשעג םעד טימ

 ןיא לקינייא ןטדמשעג ַא טימ ןוא עסקיש ַא טימ ןבײלברַאֿפ טעוו יז ,ןעד סָאװ

 ? בוטש ןייא
 ןוטוצניהַא ואוו טַאהעג טשינ טָאה יז .ריא ףיוא תונמחר ַא ןעוועג זיא סע --

 ,טלמַאטשעגסױרַא רעטייוו ףלָאװ-השמ טָאה --- ,ךיז

 -גיײרַא יז רע טָאה ,ךיז ןוטוצניהַא ואוו טַאהעג טשינ טָאה יז ,טרעה ריא --

 .שטיוועלעומש טלכיימש --- ,געמ רעטָאֿפ רעד ,טשינ רָאט ןוז רעד .ןעמונעג

 ךיז ןבָאה --- 1 ףלָאװ-השמ ןטלַא םעד ףיוא טצעזעגנָא ךיז ריא טָאה סָאװ --

 ןייז ןײרַא ָאי טמענ רע יצ ,ןָא זדנוא טייג סָאװ --- .ןעמיטש-טסעטָארּפ טרעהעג

 | ? ןענעװַאד סָאד קיסֿפמ רע זיא סָאװ 1 טשינ רעדָא רונש

 טשינ ליוו ךיא ,דמושמ ַא טימ ןענעװַאד ריא טנָאק ,טליוו ריא זַא ,ריא --

 ךיז ייב לקינייא טדמשעג ַא טלַאה סָאװ ,םענייא טימ שודק-םוקמ ַא ןיא ןייטש

 ןעניֿפעג רשֿפא טרָאד טעװ ריא ,לקעז"תילט ןייז ןיא ךוז ַא רָאנ טיג .בוטש ןיא

 .טגײלעגנײרַא ןיהַא טָאה לקינייא עקשיאוג סָאד סָאװ ,למלצ ַא

 ןסיגרַאֿפ טשינ רָאט ןעמ ,היסהרֿפב ןשטנעמ ַא ןעמעשרַאֿפ טשינ רָאט ןעמ -- = |

 .ןעמ ...ןבירשעג טייטש -- ,ךער םד לע דומעת אל ,טולב ךעלשטנעמ ןייק

 ,ןענרעל טנעקעג טָאה סָאװ ,דיי ַא ךיז טיירשעצ -- ,טשינ רָאט ןעמ ,טשינ רָאט

 "רעטיירב ןוא סעציײלּפ עטיירב ענייז טימ שטיוועלעומש יװ ןעזעג טָאה רע ןעוו

 סֿפלָאװ-השמ רעביא קַאה ַא טימ ,ךעבענ ,טקַאה ןוא בצק ַא יו טייטש עקלמרַאי

 .תילט ןייז רעטנוא ךיז ןעשטרָאקנייא ןייא ןיא טלַאה רע יו ,ּפָאק
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 ַא ןייטש ָאד רימ ןלעוו סָאװ ,ללּכה .הרוּת-רֿפס יד ןבייהסיוא רע לָאז --
 ? גָאט ןצנַאג

 -עג ָאד רעד טָא ןמז-לּכ ,טייקילייה סָאד ןבייהסיוא ןזָאל טשינ לעװ ךיא --
 ןיא קעװַא ךיז טלעטש ןוא שטיוועלעומש טגָאז -- ,שדוק-םוקמ ןיא ךיז טניֿפ
 ,שדוקה"ןורָא םעד טלעטשרַאֿפ ןוא טיירב רעצנַאג ןייז

 םיללּפתמ עקינייא םירָאװ ,הקולחמ ַא וצ ןעמוק טעװ סע זַא ,טעז ףלָאװ-השמ
 ,דלַאװעג טימ ןעמענוצקעוװַא ןשטיוועלעומש רעמעלעב ןֿפױא ןײגֿפױרַא ךיז ןביילק
 ןיא ןייא םיא טקַאּפ ,סעציײלּפ ענייז ןוֿפ תילט םעד ּפָארַא רעטרעוו ןָא רע טמענ
 ,טרָא ןייז טזָאלרַאֿפ ןוא לקעז-תילט

  ?לוש ןייז זיא סע ,סָאװ !טשינ טייג ,ףלָאװ-השמ ---
 זיא םלוע .לש ונובר רעד ?ללּפתמ זיא דיי ַא ואוו ,קוליח רעד זיא סָאװ ---

 ,ןטלַאהנייא םיא ליוװ סָאװ ,ןדיי םוצ ףלָאװ-השמ טגָאז -- ,םוטעמוא
 טמענ סָאװ ,דיי ַא .לבלעוועג ןיא םיא ייב ןֿפױק טשינ טלָאז ריא ,ןדיי --

 ,ךיז ייב לקינייא טדמשעג ַא טלַאה ןוא ןיירַא בוטש ןיא רונש עקשיאיוג ַא ןיירַא
 ,חסּפ ןיא ץמח ןֿפױקרַאֿפ ךייא ןָאק רענייא ַאזַא .תורשּכ ףיוא טבױלגַאב טשינ זיא
 ןייד --- .ןֿפלָאװ-השמ ךָאנ ךָאנ שטיוועלעומש טיירש -- !הֿפירט-ליכאמ ַא זיא רע
 ךיא ,תורשּכ ןֿפױקרַאֿפ וצ ןגעוורעד טשינ ךיז טסלָאז וד .ףירט זיא לבלעוועג
 | ,ןֿפדור ךיד לעוו

 -- ? לבלעוועג ןייז ןכַאמ ףירט טעװ רֶע ,טסייה סָאװ ? בד ַא ,רע זיא סָאװ --
 ,םיללּפתמ יד ןוֿפ רענייא טגעדֿפ

 -נזייוונָא ,רערעדנַא ןַא ּפָא טרעֿפטנע --- ? בר ןייק טשינ זיא רע ,ןעד סָאװ ---
 ןתמא םעד ? בר ַא ָאד זיא ןעד רעוו --- .ןשטיוועלעומש ןקידנרענוד ןֿפױא קיד
 ,ונ --- ,תוֿפרט ןייז ןרשּכ טלָאװעג טשינ טָאה רע לייוו ,ןבירטרַאֿפ רע טָאה בר
 ,בר ןיילַא ןרָאװעג רע זיא

 ףיוא שטיוועלעומש טיירש -- ,ןייג ךיז .ןָאק ,םיא ךָאנ ןייג ליוו סע רעוו --
 ! םיללּפתמ עכלעזַא ,לוש ןיימ ןיא .ָאד טשינ ףרַאדַאב ךיא --- .רעריטסעטָארּפ יד
 !טיובעג יז בָאה ךיא ,לוש ןיימ זיא סע

 -עגנָא ךיז טָאה -- ! ןדיי ,טמוק ?ןוט וצ ָאד רימ ןבָאה סָאװ ,ױזַא ביוא ---
 רָאּפ ַא קידנּפעלשכָאנ ,ֿפלָאװי השמ רַאֿפ ןעמונעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,דיי רעד ןֿפור
 | ,ןֿפלָאװ-השמ ךָאנ םיללּפתמ

 ךָאנ ןָאשיעגערגנָאק יד דָאש ַא זיא סע ,טשינ ךיז טייגעצ ,ןדיי ,ןיינ --
 ןייז טימ קנילֿפ טייג ןוא ףלָאװ-השמ טגָאז -- ,שודק-םוקמ ַא סע זיא ,ןעמעלַא
 | ,םייהַא לקעז-תילט

 ,ךָאד טעז ריא .ןָאשיעגערגנָאק סיוא ,ףלָאװ-השמ ,שודק-םוקמ סיוא ,ןיוש ---
 ?ןענעװַאד רעהַא ןעד טמוק רעוו --- ,ןֿפלָאװ-השמ רעטיײלגַאב רעד טזייװַאב --
 ,לוש ןייק טיובעג טשינ טָאה שטיוועלעומש זַא ,ךָאד ןסייוו ייז ,ךיז ןֿפילעצ דיי
 ,תוֿפוע ערשּכ ןוֿפ טֿפעשעג ַא רָאנ

 -עג ךיז .ירעמ ןוא ןעטיינ ןבָאה ,בוטש ןיא ןעמוקנײרַא ןֿפלָאװ-השמ ןעזרעד
 ,לענש יױזַא ךיז ןזיײװַאב ןייז ףיוא טרעדנואוו

 ?לוש ןוֿפ לענש ױזַא ןעמוקעגמיײהַא ,עטַאט ,וטסיב סָאװ ---
 רעירֿפ ַא טנייה ןעוועג זיא סע .ןענעוװַאד םוצ טקיטעּפשרַאֿפ ךיז בָאה ךיא --

 יד טקידנערַאֿפ ןוא תילט םעד ןוטעגנָא קירוצ ךיז טָאה ףלָאװ-השמ ןוא --- ,ןינמ
 ,ךיק ןיא לשיט ןייז ייב הליֿפּת עקידתבש
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18 
 ןרָאװעג קיטרַאֿפ זיא ירעמ ןעוו .גָאטנוז-ןעמלַאּפ ןעוועג זיא גָאט ןטייווצ ןֿפױא

 -ליה רעד ןיא םיא טימ קעװַא זיא ןוא ןעמונעג םיא יז טָאה ,טענ םעניילק ןטימ
 .וינעווע רעטַײװצ רעד ףיוא ךריק רענרעצ

 .רערעדנַא רעד ןוא עסעמ ןייא ןשיוצ ךריק רעד ןיא ןעמוקעגניירַא זיא יז
 ןבָאה סָאװ ,טכיל ליֿפ יד ןוֿפ ,םיללּפתמ יד ןוֿפ טמערַאװעגנָא ןעוועג זיא ךריק יד
 -עג ןיוש זיא טענ רעניילק רעד .ריט רעד ייב טינקעג טָאה יז .טנערבעג טרָאד
 -ֿפיורַא ןייֵלַא טגעלֿפ דע ןוא ,קיאור ךיז ןטלַאה וצ ךריק רעד ןיא ןעוועג טניואוו
 ןסייה םורָא ױזַא טֿפָא םיא טגעלֿפ רעטומ יד יוװ ,ליומ ןֿפױא רעגניֿפ םעד ןגייל
 ,ןייז ליטש

 ןיא סָאװ ,סקיֿפיצורק םענרעצליה םעד טכוזעגסיוא ןגיוא יד טימ טָאה ירעמ
 סָאװ ,טנטָאש עקידרעכיור-טכידעג יד ןיא טקנוטעגנייא ,ןקלַאב םייב ןעגנָאהעג
 טניואוועגוצ ןגיוא עריא ןבָאה ךעלסיבוצ .ללח ןכיוה ןיא ןענַאטשעג טרָאד ןענייז
 ןסַאּפ .רוגיֿפ סעסוטסירק ןענוֿפעגסױא טָאה קילב ריא ןוא טייקלקנוט רעד וצ ךיז
 -טיור יד ןוֿפ סעטעזָאר יד ןעגנורדעגכרודַא ןבָאה גנילירֿפ ןעירֿפ ןוֿפ ןיישנוז
 -טכיל עקידלקניֿפ ןלייז ןיא טריזילַאטסירקסיױא ךיז ןוא ךעלבייש עלעקנוט עיולב

 ,סקיֿפיצורק ןטצינשעגיץלָאה םעד ןוֿפ רוגיֿפ רעד ןוא םינּפ םעד רַאֿפ ןלַארטש
 -טסנרע עליטש ַא .םלצ ןֿפױא רעטקיציירקעג-קידעבעל ַא יו ןעגנַאהעג זיא סָאװ

 ריא ןיא ןענוֿפעג ןעוועג ךיז טלָאװ סע ךיילג ,ךריק רעד ןיא טשרעהעג טָאה טייק
 עצרַאװש טימ ןעגנַאהרַאֿפ ןעוועג ןענייז ןעוטַאטס עקילייה עלַא ,ןנימ"רב ַא |

 ,ץיירק ןֿפױא רוגיֿפ ענרעצליה עקידנעגנעה יד .רעיורט ןוֿפ ןכייצ ןיא ןקעדרעביא
 טימ ןסָאגַאב ,ןקלַאב ןוֿפ טימ רעד ןיא טקעדעגּפָא ןעוועג עקיצנייא יד זיא סָאװ
 .ךריק עצנַאג יד רַאֿפרעד טשרעהַאב טָאה ,טכיל ןלַארטש יד

 ץרַאה ריא םירָאװ .טימעג ןרעווש ַא טימ ןטעבעג ןוא טינקעג גנַאל טָאה ירעמ
 יז לָאז :ןוט וצ סָאװ טסואוועג טשינ טָאה יז .גרָאז טימ טרעװשַאב ןעוועג זיא
 ןוא ?םיא טימ ןטעברעביא ךיז ןוא ןגניווריוא וצ ןייג ןוא ןענעטיינ ןכרָאהעג
 "רַאֿפ ןיוש רע טָאה ױשֿפא ?ףיורעד ןריגַאער גניווריוא טעװ ױזַא יו ,רעדיוו
 סגניווריוא טנעקעג טָאה יז !?דניק ןרַאֿפ וליֿפַא ןוא ריא רַאֿפ עביל יד ןריול
 ןָאק ,ןייא סעּפע ךיז טדער ןוא ןיירַא ּפָאק ןיא סעּפע ךיז טמענ רע ןעוו : תונשקע

 זַא ,טדערעגנייא ךיז טָאה רע .םיא ןוֿפ ןקַאהסיױרַא גנָארד ַא טימ טשינ סע ןעמ !
 זיא רעטומ ןייז ןעוו ,ךָאנ טציא .בייוו ןייז ,יז ,רקיע רעד ,םיא ןגעק ןענייז עלַא

 טָאה רע .העַּפשִה ריא רעטנוא ןצנַאג ןיא רעכיז ןיוש ךיז רע טניֿפעג ,םיא ייב

 ךיז ייב טכַאמעגּפָא ןוא דניק ןרַאֿפ ןוא ריא רַאֿפ ליֿפעג ןדעי ןרױלרַאֿפ סיוועג

 וצ ןוא דנַאש וצ טלעטשעגקעװַא ןרעוו ךָאנ ןָאק יז .גנודייש ַא וצ ןעגנערב וצ

 .םיא רַאֿפ ןזייוװַאב ךיז גנילצולּפ טעװ יז ןעוו ,רַאנ םוצ ךיז ןכַאמ ןּוא טָאּפש

 סע זיא ,טקעריד םיא ןוֿפ טשינ ביוא ,ןרעװ טקידיײלַאב רָאג רשֿפא ךָאנ ןָאק יז
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 ןטשרע םעד ןוֿפ ,ןיּפש ַא טנייֿפ טָאה ןעמ יװ ,טנייֿפ יז טָאה סָאװ ,רעטומ ןייז ןוֿפ

 ייב ךיז ןטעב ןעמוק טעװ יז ןעוו ,ןגיוא ענייז ןיא ןקוקסיוא יז טעװ יװ .ןָא גָאט
 .עדרעוו עדעי ןרילרַאֿפ ךָאד טעװ יז ? ריא טימ ןבעל קירוצ ןייג לָאז רע זַא ,םיא
 רעביא ןעגנערב יז ןָאק ױזַא יו ? ןזייוו ןריט יד רָאג ריא ןעמ טעוװו רשֿפא ןוא

 | | ? גנורעדינרעד ַאזַא ךיז

 ריא יו ,ןטעברַאוצסיױא "ךעלדנָאב; םייהַא ןעמענ ,ןשַאװ סעגָאלדָאּפ רעכיג ,ןיינ

 ,דנַאש רעד וצ ןייגרעד טשינ רָאנ ,ןוט סע טגעלֿפ רעטומ
 זַא ,טסואוועג טָאה יז ? ןענעטיינ ןוא ןֿפלָאװ-השמ טימ ןייז רעבָא טעוו סָאװ

 ,טסואוועג טָאה יז .ףליה סגניווריוא ןָא ןבעג טשינ הצע ןייק רעמ ךיז ןענָאק יז
 טקנעדעג יז סָאװ ,בוט-םוי רעשידיי רעקיליײה עמַאס רעד ןָא טציא טמוק סע זַא
 יד ןוא הרובד גנוטײרברָאֿפ עסיורג ַא רַאֿפ סָאװ : ןרָאי-רעדניק עריא ןוֿפ םיא
 !בוט-םוי םעד רַאֿפ ןכַאמ ןגעלֿפ טֿפַאשתונכש רעד ןוֿפ ןעױרֿפ עשידיי ערעדנַא
 ןטסעב ריא ייב ? ףליה סבייוו ןייז ןָא ןבעג הצע ןַא ךיז ףלָאװ-השמ טעוװ ױזַא יוו
 בוט-םוי םעד ןוֿפ לַאוטיר רעד .ןֿפלעה טשינרָאג טימ םיא ,ירעמ ,יז ןָאק ןליוו
 יד וצ ךיז ןרירוצ זיולב ריא זַא ,ייז ייב קילייה ױזַא ןוא טריצילּפמָאק ױזַא זיא

 טַאהעג ארומ יז טָאה ,רקיע רעד .ןכַאמ ףירט ץלַא ןָאק ןסע םוצ רעדָא םיִלּכ
 קידנעטש יז טָאה ןָא טייהדניק רעירֿפ ריא ןוֿפ סָאװ ,תוצמ יד וצ ךיז ןרירוצוצ
 ,ןכוזרַאֿפ וצ ןוֿפרעד ןבעגעג ריא טָאה הרובד ןעוו ,ליֿפעג טשימעג ַא יז וצ טַאהעג

 טָאה סָאװ ,בוט-םוי םעד רַאֿפ גנוטײרברָאֿפ יד רָאנ ןעוועג טשינ רעבָא זיא סע

 ןייז סָאװ ,טנַאה סגניווריוא ןוֿפ ףליה עלעירעטַאמ יד רעדָא ,גרָאז טֿפַאשרַאֿפ ריא
 סָאװ ןוא ריא ןיא ױזַא ךיז ןקיטיונ רעדורב רעטלּפירקרַאֿפ ןוא רעטָאֿפ רעטלַא
 סרעֿפיט ןעוועג סעּפע זיא סע .ןטימעגסיוא טציא זיב שיאָארעה ױזַא עדייב ןבָאה ייז
 ,רעצ ריא טֿפַאשרַאֿפ ןוא טרעװשַאב ,טקיאורמואַאב יז טָאה סָאװ ,סרעקיטכיוו ןוא

 סָאװ ,רעצ ןצנַאג םעד טליֿפעג טָאה יז .טכענ עצנַאג ךַאװ יז ןטלַאהעגֿפױא
 רע ןעוו ,לָאמ ןדעי ןדיי ןטלַא םעד ןוֿפ ץרַאה סָאד רעסעמ ףרַאש ַא יו טדיינש
 עלַא טימ טריּפשעג ,טליֿפעג ,טסואוועג טָאה יז ,לקינייא שיאיוג ןייז ףיוא טקוק
 רעטָאֿפ םעד ןֹוא ןדיי םעד ןשיווצ ןָא טייג סָאװ ,ףמַאק ןשיאָארעה םעד םישוח

 .רעווש ריא ןוֿפ ץרַאה םעד ןיא
 ןייז ,עיצידַארט עטלַא ןייז דובּכה-תארי ןצנַאג םעד טימ טצַאשענּפָא טָאה יז

 םעד רַאֿפ טַאהעג ארומ ךיוא רעבָא טָאה יז .הנומא ןייז וצ .טייקנבעגרעביא
 חוּכ ןשיטנַאגיג סנדיי םעד רַאֿפ ,ןרעדָא ענייז ןיא טבעל סָאװ ,טולב-רעריטרַאמ
 רַאֿפ ץרַאה ןייז ןענעֿפעוצֿפױא ןוא תורוד ענייז טימ לגנַארעג ןייז ןיא ןעמוקוצייב
 טָאה יז .םיא ןיא ףיוא טקעװ לקינייא ןוא דניק סָאד סָאװ ,ןליֿפעג עכעלריטַאנ יד
 וצ טייקטיירג ןייז רַאֿפ טַאהעג ץרא:-ךרד ,הרובג ןייז רַאֿפ טצעשעג ןדיי םעד
 ' ףיז ןטלַאהרַאֿפ ןכעלשטנעמ ןייז רַאֿפ טַאהעג ביל םיא ,ןברק ַא רַאֿפ ךיז ןעגנערב
 ןעמוקַאב טָאה יז טניז ,םיא טימ טנעקַאב טנעָאנ ױזַא ךיז טָאה יז טניז .ריא וצ
 ,ןשינעלקַאװ יד ןקרעמַאב ןוא גָאט-ךָאנ-גָאט םיא וצ ןקוקוצוצ ךיז טייהנגעלעג יד
 יז טָאה ,דניק םוצ -- רעבָא בור'ס ,ריא וצ עיצקַאער ןייז ןיא רָאֿפ ןעמוק סָאװ
 ןוֿפ הנומא רעד ןוֿפ טלַאהֿפיוא רעד ןדיי ןרַאֿפ טסייה סע סָאװ ,ןעזעגנייא טשרע
 . ןייא טשינ זיא ףלָאװ-השמ זַא ,טכַאדעגסיוא ריא ךיז טָאה לָאמטֿפָא .תובָא ענייז

 ענייז עלַא זַא ,םיא ןיא ןטָאנקעגנעמַאזוצ ,ןדיי עלַא זיא רע רָאנ ,דיי ןייא ,שטנעמ
 ,םיא ןיא ןענייז ,םיא רעטניה ןעייטש בייהנָא ןטשרע ןוֿפ לארשי ץנַאג ,תורוד
 ןייז וצ גנואיצַאב ַא לארשי ץנַאג ןוֿפ סיוא רע טֿפמעק ףמַאק ןייז ךרוד ןוא
 .ץרָאה ןייז ןיא ץַאלּפ ַא לקינייא ןייז ןבעג וצ תורוד טימ ךיז טלגנָאר רע .לקינייא
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 ןייז ןוֿפ ,החונמ ןייז ןוֿפ ,הוולש ןייז ןוֿפ ןובשח ןֿפױא סע טוט ,סע טוט וע ןוא
 םעד ןיא לייט ןייז ןוֿפ ןוא טָאג ןיא ןביולג ןייז ןוֿפ ,תוהמ ןשילַארָאמ ןצנַאג
 .עביל ןייז רַאֿפ בירקמ ץלַא זיא ,בירקמ ץלַא זיא רע .ןבעל ןטייווצ

 ,ןעגנואווצַאב יז טָאה לקינייא ןדמערֿפ ןייז רַאֿפ ,ןוז ןייז רַאֿפ עביל סנדיי סעד

 יד ,רוטַאנ עקיטסייג ריא ןקיטלַאװגרַאֿפ ןבױהעגנָא טָאה םיא רַאֿפ גנורערַאֿפ יד
 -רַאֿפ טָאה ןדיי םעד ןיא טייקכעלשטנעמ יד יװ ,ןזעוו ןזעיגילער ריא ןוֿפ רוטַאנ
 , .רוטַאנ עזעיגילער ןייז טקיטלַאװג

 ןייז טדמשעג בָאה ךיא סָאװ ,ןוטעג טוג עקַאט ךיא בָאה יצ ,טסייוו רעוו;
 טָאה רע סָאװ ,שרוי רעקיצנייא ןייז גניווריוא ךָאד זיא ,ןעמעלַא ךָאנ ,לקינייא
 קערש טימ יז טכַארט -- ."רוד ןקידרעטייוו ַא םיא ןוֿפ ןטרַאװרעד טנָאקעג
 | - ,ןסוזעי רַאֿפ ךריק רעד ןיא טינק יז יו

 יז טָאה ױזַא יו ,טָאג ?המשנ סדניק ריא ןעװעטַארּפָא חוּכמ זיא רעבָא סָאװ

 לָאז רע זַא ,ןביולגמוא ןוֿפ דלַאװ ןרעטצניֿפ םעד ןיא ןזָאלרעביא טנָאקעג םיא

 טייז רענעי ףיוא ןשינעֿפעשַאב יד ףיוא ןטרַאװ סָאװ ,תויח יד ןוֿפ ןרעוו טקוצרַאֿפ

 זַא ,טונימ ןייא ףיוא ןזָאלוצ יז ןָאק ױזַא יװ ? ןביולג ןשילױטַאק םעד ןוֿפ םַאצ

 טָאה חלג רעד יװ ,ןטייקיבייא עלַא ףיוא םונהיג ןיא ןקינייּפ ךיז לָאז דניק ריא

 ? טריטקיד ריא סע טָאה ןסיוועג ריא יוװ ,ןיינ ,טגָאזעג ריא סע
 ,ןביולגמוא ןיא טבעל סָאװ ,ןֿפלָאװ-השמ ןטלַא םעד טימ ןייז טעוו סָאװ ןוא

 ןוא עטוג ןענָאילימ ןוא ןענָאילימ ערעדנַא עלַא יד טימ ןוא ,ןענעטיינ טימ ןוא

 ןלעוו ? םַאצ טייז רענעי ןוֿפ ןעייטש סָאװ ,סנביולג ערעדנַא ןוֿפ ןשטנעמ עכעלרע

 עלַא ןיא תויח-םילבחמ יד ןוֿפ ןסערֿפעג ,םונהיג ןיא ןקינייּפ ךיוא ךיז יז
 ? ןטייקיביײא

 ןוא ןעמעלַא ביל טָאה סָאװ ,סוזעי זַא ,ןעמעננָא רעמ טנָאקעג טשינ טָאה יז
 ,ףלָאװ-השמ ,ןדיי םעד ףיוא ןבָאה תונמחר טשינ טעװ ,ןעמעלַא רַאֿפ ןטילעג טָאה
 ,ןשטנעמ עכעלרע ןוא עטוג ןענָאילימ ערעדנַא עלַא ףיוא ןוא ,ןענעטיינ ףיוא ןוא
 ךיוא טעוװ סוזעי רעטוג רעד ןוא .תונומא ערעדנַא עלַא ןיא טָאג טימ ןבעל סָאװ

 םוצ ןעגנערבקירוצ םיא טעװ יז ןעוו ,ןוז םעניילק ריא ףיוא ןבָאה תונמחר

 / ףדיי יד ןוֿפ םַאטש םעד ןוֿפ ךיוא סוזעי ךָאד טמוק ,ןעמעלַא ךָאנ .םַאטש ןשידיי

 ןלָאטסָאּפַא עקילייה עלַא יד ןוא עירַאמ עקילייה יד ךיוא ױזַא

 ליוו יז .ןעקנַאדעג עריא ןטיידַאב סע סָאװ ,טּפַאכעג ךיז יז טָאה לָאמַא טימ |
 -רעביא טעװ יז ,ןסוזעי טימ ךיז ןרעקנָא רעמ טשינ טעוװ יז ,ןסוזעי ןזָאלרַאֿפ ךָאד
 ןקָארשרעד ךיז טָאה יז .ןיטסירק סיוא ןרעוו טעװ יז ,ןביולג רעדנַא ןַא וצ ןייג
 ,ןסיבעג יז טלָאװ גנַאלש ַא יו ,ןעקנַאדעג יד רַאֿפ

 לָאמ ןייק ךיד לעװ ךיא ,ןזָאלרַאֿפ טשינ ךיד לעװ ךיא ,סוזעי רעביל ,ןיינא |

 ןיימ טימ ביל ךיד בָאה ךיא .סוזעי רעביל ,ביל ךיד בָאה ךיא .ןזָאלרַאֿפ טשינ

 ןוֿפ דניק ןיימ ןעמענקעװַא טשינ לעװ ךיא !טשינ ךימ ףָארטש .ץרַאה ןצנַאג

 .?ןבָאה ביל דימּת ,דימּת ,ךיא יו ןבָאה ביל ךיד לָאז דניק .ןיימ זַא ,ליוו ךיא ,ריד

 ןגיוצעג טענ רעניילק רעד יז טָאה --- ?וטסנייוװ סָאװ רַאֿפ ,עמַאמ ,עמַאמ --

 | ,לסקַא ןרַאֿפ

 ,ןסוזעי ןבָאה רימ לייוו ,רערעייט טענ ,ךיז ײרֿפ ךיא .טשינ ןייוו ךיא --

 ןבעל עצנַאג סָאד ביל םיא בָאה ,רערעייט טענ ,ביל םיא בָאה .רעטער רעזדנוא

 ,ןבָאה וצ ביל םיא סיז ױזַא זיא סע
 ןבעל ןעינקרעדינַא טזָאלעג םיא ןוא טענ םעניילק םעד ןעמונעג טָאה יז ןוא

 : .סקיֿפיצורק םוצ ךעלטנעה יד ןבײהֿפױא ןוא ךיז
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 ןלָאז רימ ןוא ןעמוקקירוצ לָאז עטַאט רעד זַא ,דניק ןיימ ,ןסוזעי וצ טעב --
 ךַאמ ,סוזעי רעסיז; : ךָאנ רימ גָאז ,דניק ןיימ ,םוק .ןדייז ןטימ ןעמַאזוצ ןייז עלַא
 ,ןדייז ןיימ טימ ,ןעמַאמ ןיימ טימ עטַאט ןיימ ,ןעמַאזוצ ןייז ןלָאז עלַא רימ זַא ?ױזַא
 ביל ןלָאז רימ ןוא ,החּפשִמ עצנַאג יד -- ,טענ לקנָא ןַײמ טימ ,ןעבָאב ןיימ טימ
 ןעמעלַא זדנוא ףיוא ןבָאה תונמחר טסלָאז וד ןוא .ןרעדנַא םעד רענייא ןבָאה

 ערעזדנוא ןבעגרַאֿפ טסלָאז וד ןוא .ןשינעֿפעשַאב עלַא ףיוא תונמחר טסָאה וד יוװ |

 *...ןביגרַאֿפ רימ יו דניז -
 ?ןרעה טסליװ ,סייוו ךיא ,עמַאמ ,רעטרעוו יד סייוו ךיא ---
 טָאה םיטש עשרעדניק ןייז ןוא ריא ןבעל טינקעג טָאה טענ רעניילק רעד

 : ןעגנולקעגּפָא רָאלק
 *,,,למיה ןיא רעטָאֿפ,

 ןוא סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןא:טכַא רעד וצ קירוצ ןעמוקעג זיא ירעמ ןעוו
 ןבעגעג דלַאב ריא סע טָאה ,ןסָאלשעגוצ זיא לבלעוועג סֿפלָאװ-השמ זַא ,ןעזרעד
 טכַאמרַאֿפ לבלעוועג ןייז ןטלַאהעג טָאה ףלָאװ-השמ לייוו ,ןצרַאה ןיא ּפַאלק ַא
 ןָא ּפערט יד ןֿפָאלעגֿפױרַא זיא יז .גָאטנוז ןֿפָא ןוא ,ךיז טײטשרַאֿפ ,תבש םוא
 ןייז ףיוא ןגיל רעווש ריא ןענוֿפעג יז טָאה ,בוטש ןיא ןעמוקעגניירַא .םעטָא ןַא
 ןבעל ןענַאטשעג זיא ןעטיינ .טנַאװ רעד וצ טיירדעגסיוא םינּפ ןטימ ,רעגעלעג
 טימ ןרעטנומ םיא ךיז טימעג ןוא סיֿפ עמורק ענייז ףיוא ,רענערױלרַאֿפ ַא ,םיא
 ,טנַאה רעקידלסיירט ןייז ןיא םיסנ טימ ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,רעסַאװ זָאלג ַא
 : רעטָאֿפ םוצ טלמרומעג ןוא

 ...עטַאט .עטַאט ,עטַאט --
 ? טענ ,ןֿפָארטעג טָאה סָאװ --
 טכַאנ עצנַאג ַא טָאה רע -- .טרעֿפטנעעג ןעטיינ טָאה --- ,טשינ סייוו ךיא --

 טלָאװעג טשינ טרָאװ ןייק ןוא טצכערקעג רעטיב ,רעגעלעג ןֿפױא ךיז ןֿפרָאװעג
 ןביײהֿפיױא ךיז טװאורּפעג רע טָאה ירֿפ רעד ןיא .םיא טלעֿפ סע סָאװ ,ןגָאז רימ
 עמָאמ יד ןעוו .ןקָארשעצ ױזַא ןיב ךיא .רעגעלעג ןֿפױא ןלַאֿפעגקירוצ זיא ןוא
 | .ןעוועג שטָאכ ָאד טלָאװ

 ןסעגרַאֿפ טָאה יז ;טגערֿפעג ירעמ טָאה --- ? רָאטקָאד ַא ןֿפורעג טסָאה --
 ףךוט טנָאקעג טשינ סע טָאה רע זַא ,טנעמָאמ םעד ןיא רָאג

 ךיא ?שטיוװוָאנַאזַאכ ר"ד ןֿפורעגּפָא ןוא טוג ױזַא ןעוועג וטסלָאװ רשֿפא --
 .ןעמוק ךיילג טעװ רע זַא ,רעכיז ןיב

 ,קירוצ ןייז דלַאב לע ךיא .ךיז ןבעל דניק סָאד טלַאה --
 ןוֿפ רָאלרַאּפ-םירק-זייא רעד ןיא ןײרַא זיא ,ןסיורד ןיא ןֿפָאלעגסױרַא זיא יז

 .יז זיא ךָאנרעד .ןָאֿפעלעט ןֿפױא ןשטיװָאנַאזַאכ ר"ד ןעגנולקעגנָא ןוא קָאלב
 ןריֿפ ךיז ןסייהעג ןוא יסקַאט עטשרע יד טלעטשענּפָא טָאה ,סַאג ןיא סױרַא
 ,וויַארד דיַאסרעוויר ףיוא םייה ריא ןוֿפ סערדַא ןֿפױא

 ריא ךיז טָאה ,טניואוועג טָאה יז ואוו ,זיוה ןסיורג םעד ןוֿפ *יבַאל,, רעד .ןיא
 ליטס ןשינַאּפש ןיא לבעמ עזעיצנעטערּפ ערעווש סָאד ןגיוא יד ןיא ןֿפרָאװעג
 ןדעי ןיא ןעגנָאהעג לָאמסנעד ןענייז סָאװ ,ןדלישנֿפַאװ ,ןברעה-עיצַאטימיא יד ןוא
 ךיילגוצ ןוא טנַאקַאב ןוא טנעָאנ ױזַא ןעמוקעגרָאֿפ ריא זיא ץלַא .זיוה ןרעסעב
 :טנעקרעד יז טָאה רענידָאב-טֿפיל רעד .טייװ ןוא דמערֿפ ױזַא ןיוש

 יי! םוָאה םָאקלעוװ; !יקסווָאדיװַאד סעסימ .,ָא --
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 ? םייה רעד ןיא ןַאמ ןיימ זיא ---
 ,ױזַא ביולג ךיא

 ? רעגיווש ןיימ ןוא ---
 .ןעמוקרעטנורַא ןעזעג טשינ יז בָאה ךיא ---
 .טנֿפעעגֿפױא גניווריוא ריא טָאה לקעלג-ריט ןוֿפ גנולק ןֿפרַאש ןֿפױא
 ?!ירעמ ---

 ענעֿפָא-טרעדנואוורַאֿפ סָאד טכַאמרַאֿפ יז טָאה -- ?עמַאמ יד זיא ואוו ---
 .עגַארֿפ רעד טימ ליומ

 ?עמַאמ יד ןעז וטסליוו סָאװ וצ .ךיק ןיא זיא יז זַא ,ביולג ךיא --
 טעטמיא טימ טזָאלעג ךיז יז טָאה ,טרָאװ ןייק טימ םיא ןרעֿפטנע וצ טשינ

 ,ריא ךָאנ טלײאעגכָאנ טָאה גניווריוא .ןײרַא ךיק ןיא
 -טשינ ַא טימ ןירעמ טקוקעגנָא טָאה יז ,ךיק ןיא טערָאּפעג ךיז טָאה הרובד

 ,קילב ןכעלטניײרֿפ
 ,ןבָאה ךייא ףרַאדַאב ןַאמ רעייא ...יקסוװוָאדיװַאד סעסימ ---
 ?זיא סָאװ !ןבָאה ךימ ףרַאדַאב רע ---
 ךיז ןבָאה ייז יװ ,ןָאט ןטימ טשינ רעטרעוו יד טגָאזעגסױרַא טָאה הרובד

 ןעז וצ רעדנואוו סיורג ןוֿפ סלוּפמיא ןטשרע םייב ריא ייב ןּפַאכסױרַא טלָאזעג
 ,עגַארֿפ יד טלעטשעג יז טָאה רעזייבעג ןייק טימ טשינ :"עסקיש; יד ךיז רַאֿפ
 ,טייקטלמוטעצ ןוא קערש ןוֿפ ןָאט ַא טימ רעמ רָאג

 טזומ ריא .טסנרע זיא סע זַא ,ארומ בָאה ךיא .קנַארק זיא רעווש רעד ---
 .טנַאה רעד ייב ןהרובד ןעמונעגנָא יז טָאה -- ,רלמ טימ ןײגמײהַא ןיוש

 יז ,טנַאה רעד ייב יז טלַאה "עסקיש; יד יװ טקרעמַאב טשינ טָאה הרובד
 ןעועג רעמ טשינרָאג ןיא ,טכַארטעג טשינרָאג ןוֿפ ,טקרעמַאב טשינרָאג טָאה
 טָאה ןוא ,בייוו סֿפלָאװ-השמ ןעוועג ןצנַאג ןיא ןיוש זיא יז --- ,טריסערעטניארַאֿפ
 טימ ןעשעג זיא סכעלקערש סָאװ סעּפע זַא ,טסואוועג ןוא טכַארטעג ,ןעזעג רָאנ
 ,טנַאה רעד ףיוא ןוז םענעֿפלָאהַאבמוא רעייז טימ ןיילַא זיא רע זַא ןוא ןֿפלָאװ-השמ

 ,ןרעװ קנַארק טעװ רע זיב ,ןטרַאװ טזומעג טשרע טָאה רע ...ןשקע רעד ---
 - ביג ? ךוט ןיימ זיא ואוו ..,טנָאקעג טשינ רע טָאה רעירֿפ .רימ ךָאנ ןקיש וצ
 -- .לוטש ַא ןוֿפ ךוט סָאד טּפַאכעג ןוא ןוז םוצ ןֿפורעג יז טָאה -- ! ךוט ןיימ רימ
 ! םוק --- .ןגניווריוא וצ ןֿפורעג רעטייוו יז טָאה --- ? וטסייטש סָאװ

 ,ןגניווריוא וצ ןעגנַאגעגוצ ירעמ זיא לָאמסנעד טשרע
 !גניווריוא --
 ! ירעמ ---
 סָאװ ,ןרערט עריא טזָאלעגײרֿפ טָאה ןוא סמערָא ענייז ןיא ןלַאֿפעג זיא יז ןוא

 .ןָא ןגרָאמירֿפ ןוֿפ לעק רענעלָאװשעגנָא ריא ןיא טלמַאזעג ךיז ןבָאה
 זיא ואוו .טשינ ןייוו ,ךיד טעב ךיא ,ןייז טוג טעװ ץלַא ,טשינ ןייוו ---

 | ?דניק סָאד
 .ןדייז םייב זיא רע ---
 ,ריט רעד ןוֿפ ןֿפורעג הרובד טָאה --- !טמוק ? ריא טייטש סָאװ ---
 ,ןוט וצ סָאװ ,טסואוועג טשינ ןוא ןענַאטשעג ץלַא זיא גניווריוא
 .ןירעמ טגערֿפעג רע טָאה --- ? ךיוא ךיא ---
 .רערעייט ,םוק ,ָאי ---
 : ןבעגעגוצ יז טָאה . ,קילב ןקידנגערֿפ ַא טימ טקוקעגנָא יז טָאה רע ןעוו

 .ןעז ךיד ליוו רע --

98 



 ? טגָאזעג ריד סע טָאה רע --
 םיא ןוא טנַאה רעד ייב ןגניווריוא ןעמונעגנָא יז טָאה --- ,סע סייוו ךיא ---

 ,ןהרובד רעקידלודעגמוא רעד וצ טריֿפעג
 .ןעקנַארק םעד םורַא ךיז ןערָאּפ ןשטיוװָאנַאזַאכ ר"ד ןֿפָארטעג ןיוש ןבָאה ייז
 ןַאמ ַא לָאז ,חסּפ רַאֿפ זגורב ַא ךיז טכַאמ ענעדיי ַא ,השעמ ַא טרעהעג --

 ,ןצרַאה םוצ ךיז ןעמונעג .ןרָאװעג קנַארק רע זיא יאדוװַא ? ןרעוו קנַארק טשינ
 .שינעמעלקצרַאה ןעמוקַאב רע טָאה ,הּכלמ ַא ןָא חסּפ ןבײלברַאֿפ טעװ רע זַא

 ןעוועג םינּפ לבקמ שטיוָאנַאזַאכ ר"ד טָאה -- ,הרובד ,ךיז ריא טגעמ ןעמעש
 ,ןהרובד

 -- ?ןַאמ ןיימ ,ריד זיא סָאװ ףלָאװ-השמ ....םיא וצ וצ רָאנ ךימ טזָאל --

 ךיא ?ןֿפורעג רעירֿפ טשינ ךימ וטסָאה סָאװ רַאֿפ --- .טנייוועצ ךיז הרובד טָאה
 ,ןֿפור ךימ טסלָאז וד זַא ,טרַאװעג ךָאד בָאה

 רלא ןוא .טעב ןיא םיא טלַאה ? רדס םוצ ךלמ ַא ןבָאה טליוו ריא ,הרובד --
 טזומ ,ןַאמ ַא ןבָאה טליוו ריא ביוא .הרובד ,םיא טימ ןגירק טשינ רעמ ךיז טרָאט |

 רָאט רע .ןדײרנגעקטנַא טשינ טרָאװ ןייא ןייק ,טוג רעייז ,םיא וצ טוג ןייז ריא
 ןוא ןגלָאֿפ ךימ טעוװ ריא ביוא ,הרובד ,טרעה ריא ,שֿפנ-תמגע ןייק ןבָאה טשינ
 ...הרובד ,טשינ רעמָאט .טיַארלָא ןייז ץלַא טעװ ,קיסעמלגער ןליּפ יד ןבעג םיא
 | ,רעגניֿפ ןטימ יז טנרָאװעג רָאטקָאד רעד טָאה --

 .טעװעטַאר יבַא ,ןוט ץלַא לעוװ ךיא ,ןכרָאה ךייא לע ךיא ,רָאטקָאד ,ָאי --
 ףיֹוא ,רימ ףיוא תונמחר בָאה ,ףלָאװ-השמ .ןַאמ ןעיירטעג ןיימ ,ןַאמ ןיימ רימ
 ,טעּפילכעצ ךיז הרובד טָאה -- ,רעדניק ענייד

 .ור ןבָאה זומ ןַאמ רעייא .ןייז לָאז ליטשדַאש .הרובד ,טוג טשינ זיא סָאד ---

 .ןבעל רָאטקָאד ,ָאי ,רָאטקָאד ,ָאי --
 םורַא טערָאּפעג ךיז טָאה שטיוָאנַאזַאכ ר"ד סָאװ ,טייצ רעצנַאג רעד ךרוד

 טקוקעג ןגיוא עסיורג טימ ףלָאװ-השמ טָאה ,ןהרובד וצ טדערעג ןוא ןקנַארק םעד

 ףיט םיא טקוקעג ,טעב םייב ןירעמ טימ ןענַאטשעג זיא רע יװ ,ןגניווריוא ףיוא
 ץלַא ,ןוז ןייז ףיוא טקוקעג טָאה רע רעגנעל סָאװ .ןירַא םינּפ ןיא גנַאל ןוא
 טלמַאטשעג ןוא םיא ייב ןטעבעג ךיז טלָאװ רע יװ ,קילב ןייז ןרָאװעג זיא רעכייוו
 7? ןולבז ןוז ןיימ סָאד זיא, : ןּפיל יד טימ

 רע --- .טמיורעגנייא ןעטיינ םיא טָאה -- ,גניווריוא זיא סָאד ,עטַאט ,ָאי --
 .ןעמוקעגקירוצ ,ןעמוקעג זיא

 טּפוטשעגוצ ןוא לטנעה םָאל ןייז טימ ריר ַא ןבעגעג ןגניווריוא טָאה רע
 .רעטָאֿפ םוצ

 - ,םיא וצ וצ ייג --
 ,םיא וצ ןגיובעגרעביא ךיז גניווריוא טָאה --- ! רערעייט עטַאט --
 קילב ןייז ןטלַאהעג ןוא טלמַאטשעגסױרַא ףלָאװ-השמ טָאה -- .ןולבז --

 .ןגיױוא סגניווריוא ןָא טּפינקעגנָא
 "רעביא שטיווָאנַאזַאכ ר"ד טָאה --- ,רעטעּפש ץלַא ,רעטעּפש ,טציא טשינ --

 ,ור ןבָאה זומ רע .ןַאמ רעייא ,וצ וצ טשינ םענייק טזָאל ,הרובד --- .ןגָאלשעג

 .ןבעל רָאטקָאד ,ָאי --
 טרעדָאֿפעגֿפױא שטיװָאנַאזַאכ ר"ד טָאה -- ,רעמיצ ןרעדנַא ןיא ןיירַא טייג --

 -בַא ןבָאה זומ עטַאט רעד .ןעמוקניירַא דלַאב ךיוא לעוװ ךיא -- .רעדניק יד
 יור עטולָאס

 ךיז טשיװעג ןוא טעב סֿפלָאװ-השמ ייב טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה הרובד
 .ןגיוא יד
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 -עג רע טָאה ,רעמיצ ןרעדנַא ןיא ןעמוקעגניירַא זיא שטיווָאנַאזַאכ ר"ד ןעוו
 -רָאֿפ ןעוועג טשינרָאג לָאמ ןייק טלָאװ סע יו טכיילגעגסיוא רעדירב יד ןֿפָארט
 דניק סָאד ,טנַאה רעד ףיוא ןוז ןייז ןטלַאהעג טָאה גניווריוא .ייז ןשיווצ ןעמוקעג
 -צולּפ סרעטָאֿפ ןייז רעביא טרעדורעצ ךעלקילג ,טגערעגֿפױא רעייז ןעוועג זיא
 ןסעזעג זיא ןעטיינ .ןקיאורַאב טװאורּפעג םיא .טָאה ירעמ .ןעמוק ןקידגניל
 .ענעצס יד טקוקעגוצ לכיימש ןקילעזקילג ַא טימ ןוא עּפַאנַאק רעד ףיוא

 ףיוא -- .טגָאזעג שטיוָאנַאזַאכ ר"ד טָאה --- ,עקַאטַא-ץרַאה ַא זיא סע --
 "ּפָא ןֿפרַאדַאב ןעמ טעװ ףיורעד ,טשינ ךָאנ ךיא סייוו ,טסנרע זיא סָאד ליֿפיװ
 / ףרַאדַאב רע .ור עטולָאסבַא ןבָאה ןוא טעב ןיא געט רָאּפ ַא ןגיל זומ רע ,ןטרַאװ
 ןטעברַא ןזָאל טשינ רעמ םיא רָאט ןעמ ןוא .רעטסעװש-ןקנַארק ַא ןבָאה ךיוא

 -קָאד ,סע טסייוו ריא .טייצ עצנַאג יד ןטעברַא טֿפרַאדַאב טשינ טָאה רע --

 .-ַאב טשינ טָאה רע -- .טייקרעטיב טימ טגָאזעגסױרַא גניווריוא טָאה -- ,רָאט
 ןיא ןעניואוו טֿפרַאדַאב טשינ ךיוא טָאה רע ןוא ,ירעסָארג יד ןטלַאה טֿפרַאד
 ךָאנ ןוא ,טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,ץלַא ןבָאה טנָאקעג טָאה רע ןוא .קעה םעד טָא

 ,דלוש ןיימ טשינ זיא סע .סָאד יו רעמ

20 



19 
 גניווריוא ןוא ירעמ .ןבעל ןטימ טעכָאֿפעג ףלָאװ-השמ טָאה גָאט ןצנַאג ַא

 ,רעגניֿפ ץיּפש יד ףיוא ןעגנַאגעגמורַא ןענייז ; ןיגמײהַא טלָאװעג טשינ ןבָאה
 ,ןגיוא עמוטש טימ ןֿפלָאװ-השמ ייב ךיז ןטעבעג ,ןסירעג רָאה יד ךיז טָאה הרובד
 : ןרעוו טנוזעג לָאז רע זַא

 ...רעדניק ענייד ףיוא ,בייוו ןייד ףיוא תונמחר בָאה ,ףלָאװ-השמ --
 -סיורַא ריא ייב ךיז ןבָאה סָאװ ,ןֿפרואוורָאֿפ טכַאמעג ךיז יז טָאה ץרַאה ןיא

 ; טייצ-וצ-טייצ ןוֿפ ןסירעג
 בָאה ,םעד וצ טכַארבעג ךָאד בָאה ךיא .דלוש ןיימ ץלַא ךָאד זיא סע ,ָא --

 ,טנַאה רעד ףיוא עקילַאק ַא טימ טזָאלעג םיא
 טלָאז ,ןרעוו ןזענעג טעװ רע ןעוו ?טגָאזעג ךייא ךיא בָאה סָאװ ,הרובד --

 - ךלמ ַא ןבָאה טלָאז ריא זַא .ןעז ןעמ ףרַאדַאב לייוורעד .ץרַאה ןיא ןּפַאלק ךיז ריא
 ,רדס םוצ

 ; םיא טגָאזעג ןוא רָאטקָאד םוצ ןעמוקעגוצ זיא גניווריוא ןוא
 רעד זַא ,טעז רָאנ ,גָאמרַאֿפ ךיא סָאװ ,ץלַא ןבָאה טנָאק ריא ,רָאטקָאד --

 | .ןרעוו טנוזעג לָאז עטַאט
 ; פָארַא ןביוא ןוֿפ קילב ַא טימ ןטסָאמעגּפָא םיא טָאה שטיווָאנַאזַאכ ר"ד
 טנוזעג ןטַאט ןייד וטסנָאק טלעג ןקידעקניטש ןייד טימ זַא ,טסניימ וד ---

 ,טכַאמעג קנַארק םיא טָאה טלעג ןייד ? ןכַאמ
 רעד ןוֿפ ןעמונעגסיױרַא םיא טָאה ירעמ .טמעשרַאֿפ ךיז טָאה גניווריוא

 { טײהנגעלרַאֿפ
 ,טניימעג טָאה רע -- .טגָאזעג יז טָאה --- ,טניימעג סָאד טשינ טָאה רע --

 ,ףרַאדַאב ןעמ ביוא ,טסילַאיצעּפס ַא ןֿפור טלָאז ריא זַא
 לייוורעד .ןגרָאמ ןעז ןעמ טעװ סָאד .טַאהעג ןעניז ןיא ןילַא סע בָאה ךיא --

 ,טײקשירַאנ רעד ןיא טביולג ריא ביוא ,טָאג וצ ןטעב רָאנ ,ןוט טשינרָאג ןעמ ןָאק
 ,טרעֿפטנעעגּפָא ירעמ טָאה --- ,טײקשירַאנ רעד ןיא ביולג ךיא ---
 .ןענעטיינ ףיוא ןזיװעגנָא רָאטקָאד רעד טָאה -- ,רע יו ױזַא --
 ןייא ןעוועג זיא םינּפ ןייז .קילב ןטייוו ַא טימ ךיז רַאֿפ טקוקעג טָאה ןעטיינ

 טײקנֿפלַאהַאבמוא ןייז ןוֿפ רעצ ןצנַאג םעד ךיז ןיא טּפַאזעגנייא טָאה סָאװ ,םָאוװש
 ,ןבעל ןטעקַאנ ןייז ןוֿפ טיונ ןוא טײקיטנעהּפָא עמוטש יד טקירדעגסיוא ןוא

 ןוֿפ ןטָארטעגּפָא טשינ זיא רָאטקָאד רעד) סיזירק ןוֿפ טכַאנ רעצנַאג ַא ךָאנ
 רעד זיא ,(טכַאמעגוצ טשינ גיוא ןייק ןבָאה רעדניק יד ןוא טעב סהלוח םעד
 ךיז טָאה לכיימש רעטיירב ַא .רעמיצ סהלוח םעד ןוֿפ ןעמוקעגסיױרַא רָאטקָאד
 | ,םינּפ ןייז רעביא ןסָאגעצ

 טציא .טיַארלֶא זיא סע .בוט-םוי ףיוא ךלמ ַא ןבָאה טעוו ריא ,הרובד ---
 | ,ןֿפָאלש ןייג עלַא ריא טנָאק
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 -עג ןעמעלַא טָאה טייהקְנַארק סֿפלָאװ-השמ רעכלעוו ןיִא ,גנוגנערטשנָא יד
 ןוא ןלַאֿפעגקעװַא ןענייז רעדניק עדימ יד .טזָאלעגּפָא זייווכעלסיב טָאה .ןטלַאה
 רע טָאה ,ןעמוקעגניײרַא זיא שטיוָאנַאזַאכ ר"ד ןעוו ,ןגרָאמירֿפ ןיא ,ןֿפָאלשעגנייא
 ןֿפױא טורעג טָאָה ףלָאװ-השמ .םעטָא ןטּפַאכענּפָא ןַא טימ ןעמעלַא ןענוֿפעג ןיוש
 רע טָאה ,ךיז וצ ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,ןעוועג רעסעב םיא זיא סע ןעוו .טעב
 | .רעדניק יד ףיוא קילב ןייז טדנעוועג

 ,םיא וצ דער --- .ןגניווריוא ףיוא ןזיוועגנָא רע טָאה -- ,ןתנ ,םיא וצ דער --
 ,הבוט ןייד טניימ רֶע ,םיא ךרָאה ,ןולבז םיא ךרָאה

 ,עטַאט ,ָאי ---
 .עטוג ַא זיא יז .ןולבז ,ריד טגָאז בייוו ןייד סָאװ ,רעה ןוא ---

 טרעכיזרַאֿפ .גָאט ןיא רעטעּפש ןעמוקעגניירַא רעדיוו זיא שטיווָאנַאזַאכ ר"ד |
 רע .רעמיצ ןרעדנַא ןיא ןיירַא רע זיא ,ןרעסעב םוצ סע טייג הלוח ןטימ זַא ,ךיז
 .עיסוקסיד רעסייה ַא ןוֿפ טימ רעד ןיא רעדירב יד ןֿפָארטעגנָא טָאה

 -- .ןענעטיינ ףיוא קידנזייװנָא ,גניווריוא טגָאז --- ,רָאטקָאד ,םיא גערֿפ ךיא ---

 טדנעוועג ךיז רע טָאה -- ,וטסליװ סָאװ --- ,ןוט לָאז ךיא סָאװ ,ןגָאז רימ לָאז רע

 ,עטַאט רעד לי סָאװ ? ןוט ךיא לָאז ,וטסליוװ סָאװ --- ,ןענעטיינ וצ טקעריד

 ,ּפַאש םעד ןבעגֿפױא לָאז ךיא זַא ,טליוו ריא ?ירעמ ,וד ןוא ? ןוט לָאז ךיא זַא

 ,טלעג ןבָאה טלָאװעג בָאה ךיא ,תמא זיא סע .,טיַארלָא ? עמריֿפ יד ןרידיווקיל

 טניז .ןעמעלַא ךייא רַאֿפ ,ךייא רַאֿפ טלָאװעג סע בָאה ךיא .ךיז רַאֿפ טשינ רעבָא

 ןיימ ןעװעטַארוצסױרַא טבערטשעג ךיא בָאה ,לגניי ןיילק ַא ןעוועג ןיב ךיא

 רַאֿפרעד ןוא ? ןכערברַאֿפ ןיימ סָאד זיא .טײקמערָא ןוֿפ ּפמוז םעד ןוֿפ עילימַאֿפ

 "נָא טגָאזעגּפָא ךיז ןוא ,ןקיצערק ַא יװ ,טרילָאזיא ןטלַאהעג ךימ סע ריא טָאה |

 ,רימ ןוֿפ ףליה ןעמענוצ
 טָאה -- ? ןֿפַאש טלָאװעג ץלַא סָאד וטסָאה רעבָא ןובשח טנעמעוו ףיוא ---

 -רַא יד ןוֿפ ןובשח ןֿפױא ןבעג טלָאװעג ץלַא זדנוא טסָאה --- .טגָאזעג ןעטיינ
 טלעטש ןוא רעיײֿפ ןוֿפ טרעכיזעג טשינ זיא סָאװ ,ּפַאש ַא ןטלַאה ןוֿפ ,רעטעב

 ןוֿפ טעברַא יד ןעלגומשסיורַא ןוֿפ ןובשח ןֿפױא ;סנבעל עכעלשטנעמ הנּכס ןיא

 ןוֿפ טנעה יד טימ רעקיליב ןקיטרַאֿפסיױא ןזָאל יז ןוא ּפַאש םענעגייא ןייד

 ןוא .טכוזדניוש טימ טקעטשעגנָא ןענייז סָאװ ,רעזייה ןיא ,רעדניק ןוא רעבייוו

 "מערָא טסייה סע סָאװ ,טסייוו עכלעוו ,ירעמ רעדָא ,רימ זַא ,טנכערעג טסָאה וד

 ? עיצַאוטיס ַאזַא ןיא ןייז ךעלקילג טנָאקעג ןכָאה ,טייק

 ןָאק ךיא ןוא דיחי ַא רָאנ ןיב ךיא .ןֿפלעה טנָאקעג טשינ ךיז בָאה ךיא --

 -נָאק עניימ סָאװ ,סָאד ןוט זומ ךיא .םעטסיס עצנַאג ַא ןכַאמרעביא ןײלַא טשינ

 ,ןָאק ךיא טייוו יו ףיוא ,טרעקרַאֿפ .ייז ןוֿפ רעגרע טשינ ןיב ךיא ,ןעוט ןטנערוק

 טשינ בָאה ךיא זַא ,טקַאֿפ ַא זיא סע .רעטעברַא עניימ וצ לַארעביל ךיז ךיא יצַאב

 ןייק ןייז טשינ טעװ רימ ייב .?ןָאשיײאיסָאסַא; רעד ןוֿפ ןַאלּפ םעד וצ טמיטשעגוצ

 רעד ןוֿפ ןטנַאקירבַאֿפ יד ,ןגָאז ייז סע לעװ ןוא טגָאזעג ייז סע בָאה ךיא .טוַאקָאל
 .ןײרַא םינּפ ןיא ךיילג ,ןָאשײאיסָאסַא

 ,טגערֿפעג ןעטיינ טָאה -- ? טוַאקָאל םעד ףיוא ןעגנאגעגנייא טשינ טסיב וד ---

 יד !ןוט ךיא לָאז ,ריא טליװ סָאװ ?קוליח רעד זיא סָאװ רעבָא ,ןיינ --

 שטנעמ רעכעלרע ןַא סָאװ ,טֿפעשעג עקיצנייא סָאד טשינ זיא עירטסודניא-לזָאנ

 ןטלַאה לָאז ךיא זַא .טשינ ליוו עילימַאֿפ ןיימ ביוא ןוא .ןבעל ַא ןוֿפרעד ןכַאמ ןָאק

 וצ ךיז ןעמענ ןוא עמריֿפ יד ןרידיווקיל וצ טיירג ךיא ןיב ,טיַארלָא ,ּפַאש ַא

 ,סרעדנַא סעּפעו
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 ןוא תונווּכ עטוג טָאה ןעמ ןעוו ? סרעדנַא סעּפע ייב ןייז טעוו סָאװ ןוא ---
 ןיא ךעלרע ןעמ זיא ,ךעלרע זיא ןעמ ןעוו ,ןשטנעמ רַאֿפ ליֿפעג עקיטכיר סָאד

 יד .ּפַאש ןייד ןבעגֿפױא טסלָאז וד סָאװ רַאֿפ ,ןייא טשינ עז ךיא .ךַאֿפ ןדעי
 ,דנַאל ןיא סעירטסודניא עטסקיטכיוו יד ןוֿפ ענייא טרעוו עירטסודניא-רעדיילק

 "יג עקירעמַא .ןעגנוגנידַאב עיינ רעטשרע רעד ןֿפַאש וצ טייהנגעלעג יד טסָאה

 .ןרעינָאיֿפ ןיא ץלַא ךָאנ ךיז טקיט
 / טימ ןדירֿפוצ ןייז טלָאז עלַא ריא זַא ,ןוט ףרַאדַאב ךיא סָאװ ,רימ גָאז --

 ?ןבעגֿפױא יז רעדָא עמריֿפ יד ןטלַאהנָא ךיא לָאז --- .טגָאזעג גניווריוא טָאה --- ,רימ

 טלעטשעג ךַיז טסָאה וד זַא ,טסגָאז ֹוד ,ןטייקכעלגעמ עלַא טימ ןטלַאהנָא --
 רעד וצ קעװַא ייג זיא .ןעװענַאלּפ ןטנַאקירבַאֿפ יד סָאװ ,טוַאקָאל םעד ןגעק
 עלַא רַאֿפ רעטסומ ַא יז .ףיא טימ סיוא רעטשרע רעד ךיז ךיילג ןוא ןָאינוי
 -רַאֿפ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ןזומ ךעלדנָאב-יקסווָאדיװַאד יד ןוא ,ןטנַאקירבַאֿפ ערעדנַא
 .ןדניווש

 ןיא ןייגוצנייא טיירג ןיב ךיא .םעד ןוֿפ רעטייוו ךָאנ ןייג לעװ ךיא --
 ,עויטַארעּפַאָאק ַא ּפַאש ןיימ ןוֿפ ןכַאמ לע ךיא .רעטעברַא עניימ טימ תוֿפּתוש

 ןעגנוגנידַאב יד ךעלרע ךָאנ רָאנ םוק ,גניווריוא ,רעטייוו טשינ ייג ,ןיינ ---
 ,ןָאינוי יד .טייל-ןָאינוי עטוג ןייז ןלָאז רעטעברַא ענייד זַא ,עז ןוא ןָאינוי רעד ןוֿפ
 ןגעק רָאנ טשינ ןבָאה רעטעברַא יד סָאװ ,עיצקעטָארּפ עקיצנייא יד זיא ,וטסעז
 וצ ןילַא רעטעברַא יד ןוֿפ ןטיטעּפַא יד ןגעק רָאנ ,סעסטָאב יד ןוֿפ ןטיטעּפָא יד
 .ערעדנַא ןקירדרעטנוא ןוא ךעלעסָאב עניילק ןרעוו

 . ךיילג ןוא קעװַא ךיא ייג ןגרָאמ .ןעגנוגנידַאב יד ןָא םענ ךיא ,טיַארלָא --
 ךיא יצ ,רעינָאיּפ ַא ןרעװ ןזומ ךיא לעוװ ייסדיוו"ייס .ןָאינוי רעד טימ סיוא ךיז

 ,ןרעוו ריואוועג טעװ *ןָאשיײאיטָאסַא , יד ןעוו ,טשינ סע ליוװ ךיא יצ ,ָאי סע ליוו

 ןעימ ךיז ןעמ טעװ ,"ּפַאש דזוָאלק, ַא ןוֿפ ןעגנוגנידַאב יד ףיוא ןייא ייג ךיא זַא
 ןעמוקנָא רימ טעװ סע ,רימ ביולג .עירטסודניא רעד ןוֿפ ךימ ןּפוטשוצסױרַא
 ?ןדירֿפוצ טציא וטסיב ,טענ ,ונ .גנירג טשינ

 ףיוא ןייז ץלָאטש לעװ ךיא ,,ןדירֿפוצ רָאנ טשינ .ןדיוֿפוצ ךיא ןיב יאדוװַא --
 .רעדורב ַאזַא בָאה ךיא סָאװ ,ריד

 .ןירעמ ןָא גניווריוא טקוק --- ? בייוו ןיימ ,וד ןוא ---

 | ! ךעלרעדנואוו טסיב ,גניווריוא ,ָא --

 זַא ,ןדירֿפוצ ןייז לָאז עטַאט רעד זַא ,ןעז ךָאנ ךיא ףרַאדַאב טציא ןוא ,ונ ---

 ןָא ייז טָאב ךיא ,השעמ ַא טרעהעג ,םיצירּפ רעטיול טימ ןוט וצ ָאד בָאה ךיא
 -ַאב ערעייז ןעמוקכָאנ לעװ ךיא ןדייס ,ןעמענ טשינ יז ןליוו ייז ןוא ,ףליה
 .ןעגנוגניד

 ,ליוו טענ סָאװ -- .יּרעמ טגָאז --- ,ןטענ ףיוא ךיז זָאלרַאֿפ ןעטַאט ןגעוו --

 | . ןעטַאט ןסימ ןוט רע ןָאק
 ןעוועג ןענייז רימ ןעוו ,טסואוועג ךָאנ סע בָאה ךיא .סע סייוו ךיא ןָאי --

 ,"איצומה; רעד רעביא טכַאמעג טשינ הכרב ןייק בָאה ךיא ביוא .רעדניק עניילק
 טענ ,"יוג, ןֿפורעג טשינ לָאמ ןייק רע טָאה ןטענ ."יוג, ןֿפורעג ךימ רע טָאה
 ,טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,ןוט טנָאקעג טָאה

 יֹוזַא ןייז טנָאקעג טשינ לָאמ ןייק בָאה ךיא .עמַאמ יד וטסָאה רַאֿפעד ---
 רענייא טקוקעגנָא ןבָאה רעדירב יד ןוא -- ,וד יו ןעמַאמ רעד וצ ןדנובעגוצ
 .רעטכעלעג ןיא טצַאלּפעגסיױא לָאמַא ףיֹוא ןבָאה עדייב ןוא ןרעדנַא םעד
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 טעטיזרעווינוא ןיא ןייגקירוצ טסלָאז וד זַא ,רעטָאנרעּפיּפ ,טייצ זיא סע ,ונ --
 יד טָאה סָאװ ,שטיוווָאנַאזַאכ ר"ד טגָאז -- ,ןענרעל םוצ קירוצ ךיז ןעמענ ןוא
 יד ןוֿפ סעומש םוצ האנה טימ ןוא םַאזקרעמֿפױא ךיז טרעהעגוצ טייצ עצנַאג
 .רעדירב

 -ריוא סָאװ ,טרעהעג טשינ ריִא טָאה ? ןרידוטש טעטיזרעווינוא ןיא טציא --
 ...טוַאקָאל ַא ןכַאמ וצ ךָאד ךיז ןביילק סעסָאב יד ? טגָאז גניוו

 רעמ ןזָאל טשינ ייס-יוו-ייס ךיד ןלעוװ ייז 1 ןוט וצ טימרעד וטסָאה סָאװ --- |
 טײהײרֿפ עשיטסילַאיצָאס יד ריד זיא סָאד ,רעטעברַא יד רַאֿפ סעדער ןטלַאה
 .טרָאװ ןוֿפ

 טזָאלעג ךימ ריא טלָאװ ?רעסעב סע זיא ,ןטסיכרַאנַא ,ךייא ייב ןוא --
 ר ?ליוו ךיא סָאװ ,ןסַאמ ערעייא רַאֿפ .,ןגָאזסױרַא

 ' ?לשמל ,יוװ ---
 ,ןזײװֿפױא ןוא םזילַאיצָאס ןוא עיגילער ןגעוו ןדייר טלָאװעג טלָאװ ךיא --

 זַא :עביל-רעדורב עתמא יד ןייגרעד ןעמ ןָאק הנומא רעד ךרוד רָאנ אקווד זַא
 ןיא ,טָאג ןיא הנומא רעד ןוֿפ גנידַאב רעלַאנידרַאק ַא זיא רשוי רעלַאיצָאס רעד
 .ערעל ןייז

 ריד לעוו ךיא סָאװ ,וטסייוו ? רעטעברַא רַאֿפ ןקידערּפ וטסליװ סָאד ןוא ---
 רעדָא לבר ַא ןרעװ וצ טסַאּפעג רעכיג ריד טלָאװ סע ? רעטָאנרעּפיּפ .,ןגָאז
 ,טסָאה וד סָאװ ,ןעיידיא יד טימ רעוט-רעטעברַא ןַא רעדייא לדנערוועד ַא

 ןייז ןענָאק ןשטגעמ עזעיגילער רָאנ זַא ,רָאטקָאד ,ךייא גָאז ךיא ןוא ---
 ןוא טָאג ןיא ןביולג טשרעוצ ןומ רעוט-רעטעברַא ןַא ,רעוט-רעטעברַא עתמא
 ,הדובע רעכעלטעג ַא רַאֿפ טעברַא ןייז ןטכַארטַאב
 ךיד טזָאל ןעמ ביוא ,ךוב ַא ןָא םעד ןגעוו טשינ וטסביירש סָאװ רַאֿפ ---=

 ?ןדייר טשינ
 ?ןעלטימ יד ןעמענ רעבָא ךיא לעװ ןענַאװ ןוֿפ .עקַאט ךיא ליוװ סָאד --
 ןגניווריוא ףיוא טקוקעג טָאה רָאטקָאד רעד -- ?ןעלטימ ,טסייה סָאװ --
 ,ליואוו סע טסייוו וד .טענ ,טסֿפרַאדַאב וד סָאװ ,ץלַא ןבָאה טסנָאק וד ---
 ןוא ןעטַאט םעד ןטלַאהוצסיױא גונעג ןבָאה טציא טסעװ ,גניווריוא .,ןיינ ---

 -עג טעוו ןעמ רָאנ יו .שרעדנַא ץעגרע ןוֿפ ןעלטימ יד ןכוז זומ ךיא .עמַאמ יד
 ,יד ייב ףירט ךיילג ךיא רעוו ױזַא ,ריד ןוֿפ סעּפע םענ ךיא זַא ,ןרעוו ריואוו !

 .רעטרעוו עניימ טימ ןכיירג ייז ליוו ךיא סָאװ
 ןייא זַא ,טֿפָאהעג ךיא בָאה ,ןָא זייוודניק ןוֿפ ,ןבעל עצנַאג סָאד ,טענ ,רעה --

 וצ --- ןייז ,ןוט לעוו ךיא סָאװ ,עטשרע'ס טעװ ,טלעג ןבָאה לע ךיא ןעוו ,גָאט
 -בייוטנָא עטסערג יד ןעוועג טסיב וד ,טקַאֿפ ַא זיא סע .דנָאֿפ ַא ריד רַאֿפ ןֿפַאש
 רעד סָאװ ,ץלַא ןבעג טלָאװעג ריד בָאה ךיא .סעיציבמַא עניימ רַאֿפ טֿפַארק
 ןוֿפ קוודסיוא ַא טימ טגָאזעג גניווריוא טָאה --- ,ריד ןוֿפ טביורעג טָאה לרוג
 .םינּמ ןייז ןיא גָאטייװ

 רָאנ --- ,טגָאזעג ןעטייג טָאה -- ,גניווריוא ,ריד ןוֿפ ןייש רעייז זיא סע --

 .ןעמעננָא טשינ סע ןָאק ךיא
 ליוו רעדורב ןייא סָאװ ,םעד ןגעק ןבָאה סעּפע ןעד ןָאק רעוו ? סָאװ רַאֿפ ---

 | ?ןטייווצ ַא ןֿפלעה
 ןעמענ ךיא ןָאק ױזַא יו ,ןיילַא גָאז ,לַאֿפ רעזדנוא ןיא רעבָא .קיטכיר --

 -ַאב יז בָאה ןײלַא ךיא סָאװ .ןעלטימ ךרוד ןרָאװעג טנידרַאֿפ זיא סָאװ ,טלעג
 + +?טצכעלדעש ןוא עטכערעגמוא יװ טֿפמעק
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 "נַא ךרוד טכַאמעג ןרעוו ןטלעג ערעזדנוא זַא ,טסניימ וד ,רעטָאנרעּפיּפ ---

 ,םעטסיס יד זיא סע ."ךעלדנָאב, ןוֿפ טמוק טלעג ןימ רעדעי ?ןעלטימ ערעד

 .ךעלדנָאב יד טשינ ,דלוש יד טגָארט סָאװ ,ןבעל רימ רעכלעוו ןיא

 .ןגיוושעג קידתונשקע טָאה ןעטיינ רָאנ

 םיא  ,ןענעטיינ וצ ןעגנַאגעגוצ זיא ,ירעמ ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה סע זיב

 : טגָאזעג ןוא קָאר ןוֿפ ץַאל ןרַאֿפ ןעמונעגנָא

 ,ןייז טשינ רערעדנַא ןייק טעװ סע ןעוו זַא ,ליואוו טסייוו וד ,טענ ,רעה ---

 .ריד ןבעל ןייז ךיא לעװ ,ןוט סע ךיא לעװ ,ריד ףיוא ןבעג גנוטכַא לָאז סָאװ

 ,דניק ןוא ןַאמ ןייד טסרעהעג וד ,ןיינ --

 ,ןייז קיֿפליהַאב ריד לָאז סָאװ ,םענייק ןבָאה .טשינ טסעוו וד ןעוו טשינ --

 "רעק ןיימ טריזילַארַאּפ טָאה לרוג רעד 1 רימ ןוֿפ עלַא ריא טליװ סָאװ ---

 -סיוא גנילצולּפ ןעטיינ טָאה -- !המשנ ןיימ ןריזילַארַאּפ טליוו ריא ןוא ,רעּפ

 ,ןרָאװעג ךיילב זיא ;טרעדנעעג ךיז טָאה םינּפ ןייז ,גָאטײװ ןוא סעּכ טימ ןֿפורעג

 ,ןייא טשינ ןעד ריא טעז -- ,ןּפיל יד ףיוא טצעזעג םיא ךיז טָאה םיוש ַא ןוא

 ?ןבילבעגרעביא רימ זיא סָאװ ,עקיצנייא סָאד רימ ןוֿפ ןבױרקעװַא טליוװ ריא זַא

 ףיוא ןקריוו ליוו ךיא סָאװ ,יד ייב ןעניֿפעג ןענָאק ךיא לע יורטוצ ַא רַאֿפ סָאװ

 ןיימ טימ קיגנעהּפָא ןיב ךיא זַא ,ןעניֿפעגסיױא ןלעוו ייז ןעוו ,דייר עניימ טימ ייז

 רעייז ןענייז ןעסַאמ-רעטעברַא יד .טנַאקירבַאֿפ םעד רעדורב ןיימ ןוֿפ ץנעטסיזקע

 טלייט סָאװ ,םענייא ןדעי ףיוא טכַאדרַאֿפ סיורג טימ ןקוק ןוא קיטכיזרעֿפײא

 קיטכיזרעֿפײא טכער ַא ןבָאה ייז ,רימ טביולג,ןוא ,לרוג םענעגייא רעייז טשינ

 ,טלדנַאהַאב יױזַא ייז טָאה ריא יו םעד ךָאנ ןייז וצ

 .קיטנעהּפָא ןבילבעג ,טונימ ַא ןבילבעג ליטש ןענייז עלַא

 -- !ןבעג הצע ןַא ןענָאק ךיז וטסעװ ױזַא יו ? ןוט ךָאד וטסעוו סָאװ ןוא --

 | ,טגערֿפעג דלַאב גניווריוא טָאה

 "יֿפ עניימ טיול ,גנוקיטֿפעשַאב ַא סעּפע ןעמוקַאב וצ ןעימ ךיז לעװ ךיא ---

 ,טלכיימשעג ןעטיינ טָאה --- ,ּפַאנק ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ןענייז סָאװ ,ןטייקכעלגעמ עשיז

 רעײרֿפ ַא רַאֿפ סעיצקעל ןבעג ןענָאק לָאז ךיא ןעוו ,ןעוועג טלָאװ ןטסעב םוצ ---

 .ןסיוו וצ ייז רַאֿפ קיטכיוו זיא סע סָאװ ,םינינע ןגעוו רעטעברַא ןוֿפ עירָאטידיוא

 -- .ייז רַאֿפ ןדייר טלָאװעג ױזַא טלָאװ ךיא ןוא ,ןגָאז וצ ליֿפ ױזַא יז בָאה ךיא ,ָא

 ,םזַאיזוטנע ןייז ןיא ןסעגרַאֿפ ךיז ןעטיינ טָאה

 -- .ירעמ וצ םיא וצ טייג -- ,טענ ,ןגָאזּפָא טשינ רימ וטסעו ךַאז ןייא ---

 ןעניואוו טסלָאז וד זַא ,ךיד ךיא טעב ,זדנוא טימ ןעֶניִואו טשינ טסליוו וד ביוא

 ,ןשטנעמ ַא ריד רַאֿפ ןגירק ןוא רעמיצ ַא ריד רַאֿפ ןכוזסיוא לעװ ךיא ,זדנוא ןבעל

 | .ןענידַאב ךיד לָאז סָאװ

 ןעמ -- .גניווריוא טגָאז -- ,ןעניואוו ואוו-ץעגרע ןזומ ךָאד טעװ ריא ---

 רעיײז טרעװ סַאג עטסקיצרעֿפ-ןא-טכַא יד ,זיוה סָאד רעטנורַא דלַאב טסייר

 פא ןיא רעזייה קָאלב רעצנַאג רעד .רעזייה עקיסַאלק-טשרע טימ ,לבענָאשעֿפ

 ץַאלּפ ןייק רעמ ָאד טעװ זדנוא רַאֿפ .עיצַארָאּפרָאק ַא סעּפע ןוֿפ ןרָאװעג טֿפױקעג

 | | .ןייז טשינ

 -- ,גנוניואוו ַא ןעמַאמ רעד ןוא ןטַאט ןרַאֿפ ןכוז ןֿפרַאדַאב טעוװ ןעמ ,ָאי --

 | | .ירעמ טגָאז

 טלָאז רימ ןגעוו --- .ןעטיינ טגָאז -- .ןבעג הצע ןַא ןיוש ךיז לעװ ךיא ---

 יי .ןגרָאז טשינ ריא
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 רעטָאֿפ ןשיװצ ןעוועג זיא סָאװ-רָאנ טָא .ןרעדנואווּפָא טנָאקעג טשינ ךיז טָאה ירעמ זַא ,ָאֿפמעט ןלענש ַאזַא טימ ןוא םָאטּפַאר ױזַא ןעשעג ץלַא זיא סָאד
 טשינ לָאמ ןייק םיא ןלעוו ייז זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע סָאװ ,טנורגּפָא ןַא ןוז ןוא
 -- ןעשעג ןעוועג טלָאװ סנ ַא יו -- ,לָאמַא טימ ןוא ;ןטערטרעבירַא ןענָאק
 ,טכַאדעג ריא ךיז טָאה סע .דנוב-עילימַאֿפ ןייא ןיא ןדנוברַאֿפ עלַא ייז ןעייטש
 סָאװ ,קנַאדעג ןייא ןוֿפ ןעײרֿפַאב טנָאקעג טשינ רעבָא ךיז טָאה יז ,טמולח יז זַא
 טָאה יז סָאװ ,טייקסיז טימ רעכעב םעד ןיא ןּפָארט רערעטיב ַא יו ןעוועג זיא
 ריא ןוֿפ שינעטלעהרַאֿפ רעד ןוֿפ טכַארטעג טָאה יז .ןוֿפרעד ןעוועג הנהנ טציא

 -עג ןוא ןדיי יד ןעוועג אנקמ טָאה יז .ריא וצ רעדורב ןוא רעטָאֿפ םענעגייא .
 ' יז טָאה קידנליוו-טשינ ,עילימַאֿפ רענעגייא ריא טימ ךיילגסיוא ןַא ךָאנ טקנעב
 ןוא עילימַאֿפ סנַאמ ריא ןוֿפ רעדילגטימ יד ןשיוצ ןשינעטלעהרַאֿפ יד ןכילגרַאֿפ
 ;טגָאזעג ךיז טָאה יז ןוא ,ריא וצ ןרעטלע עריא ןוֿפ גנואיצַאב יד

 ,ןֿפָאװ עטסרעטיב יד טימ ךיז יז ןֿפמעקַאב טשרע טָא ,ןדיי יד ,קלָאֿפ ענדָאמ ַא;
 ,ףליה סנרעדנַא םעד רענייא ןֿפרַאדַאב ייז ןוא ייז ייב סעּפע טעשעג םיוק רָאנ
 -עגסיוא טרעוו ,טייקרעטיב רעדעי ןוטעגּפָא עלעקעטש:ףושיּכ ַא טימ יו טרעוו
 טשוקעצ ןעמ ,סיוא ךיז טנייוו ןעמ ,ףיונוצ ךיז טמוק ןעמ :הלווע רעדעי טכיילג
 סעּפע טעשעג רעמָאט ,זדנוא ייב ןוא .לחומ ןרעדנַא םעד רענייא זיא ןעמ ןוא ךיז
 ןייק ,תונמחר ןייק -- ,טיוט ןזיב ןָא ףמַאק רעד טייג ,רעדילגטימ-החּפשמ ןשיווצ-
 | יו ןטסירק ךיז ןֿפור רימ ןוא .גנובעגרַאֿפ

 ןריר ןֿפלָאװ-השמ לָאז ןעמ זַא ,םעד ןגעק גנערטש ןעוועג זיא שטיוװָאנַאזַאכ ר"ד לייוו ,ןגניווריוא וצ ןֿפלָאװ-השמ ןריֿפרעביא טנָאקעג טשינ טָאה ןעמ
 : ; טעב ןוֿפ

 -- זָאלרַאֿפ טשינ רע רָאט טעב סָאד רעבָא ,רעסעב עקַאט םיא זיא סע --
 .י ,טגָאזעגנָא רָאטקָאד רעד טָאה
 ןטכירּפָא ןוֿפ ןרעה רָאג טלָאװעג טשינ ןײלַא ףלָאװ-השמ טָאה רעדיוו ןוא = |
 טשינ הרובד טָאה .םייה רעד ןיא ךיז ייב טשינ ,שרעדנַא ץעגרע חסּפ םעד
 ןענייז טנעה עריא .ףליה סירעמ ןעמעננָא טזומעג ןוא הרירב רעדנַא ןייק טַאהעג
 יז טָאה םעד וצ .בוט-םוי םוצ ךיז ןטיירג ןטימ ןוא ןֿפלָאװ-השמ טימ לוֿפ ןעוועג
 יז טָאה ,ןֿפַאשרַאֿפ וצ טשינ שינעגרע ןייק ןַאמ ריא ןטיהסיוא ךיז טֿפרַאדַאב ךָאנ
 סרָאטקָאד םעד קידנעקנעדעג ,ןגָאז וצ סעּפע רעדָא סעּפע ןוט וצ טָאהעג ארומ
 /  .ןענָאמרעד ןייא ןיא ןטלַאהעג ריא טָאה רע סָאװ ,גָאזנָא

 יז ןעוו ,לָאמ ןדעי .םיוצ ןיא ןהרובד ןטלַאהעג טָאה טייהקנַארק סֿפלָאװ-השמ
 ,עמַאמ , --- :טנָאמרעד ןיז יד ריא ןבָאה ,טרָאװ ַא טימ טּפַאכעגסױרַא ךיז טָאה
 "עסקיש, רעד טימ ןכַאמ םולש טזומעג הרובד טָאה ,"קנַארק זיא עטַאט רעד
 ,ןרעדנַא ןטימ רענייא טכַאמעג םולש טָאה תיב-ינב ץנַאג ריא יװ םעד ךָאנ

 טשינ רעמ יז טעװ קלָאֿפ-רָאּפ סָאד זַא ,ןעזעגנייא ןיוש טָאה יז יװ םעד ךָאנ
 ןוא ,רערעדנַא ןַא טּפַאכעגסיױא טָאה לעשַאר ?גוויזא םעד זַא ןוא ,ןדיישעצ ןענָאק
 דניק ןטימ "עסקיש, יד רעטשרע רעד ןעמונעגנירַא טָאה "רַאנ רעטלַא; ריא
 !ןוט טנָאקעג יז טָאה סָאװ זיא --- ,ייז טימ טכַאמעג םולש ןוא ןיײרַא בוטש ןיא
 םוצ ךיז ןעניואוועגוצ ןבױהעגנָא וליֿפַא ןוא ןירעמ ןעמענוצ טזומעג טָאה יז
 טנײרֿפ ןעניֿפעג וצ טייקטיירג רעשרעדניק רעד טימ טָאה סָאװ ,לקינייא ןשיאיוג
 יז טָאה ,דניק סגניווריוא סָאד ךָאד זיא ןעמעלַא ךָאנ .ריא וצ ןדנובעגוצ ךיז
 .ןגיוא ערעדנַא טימ םיא ףיוא ןקוק ןבױהעגנָא
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 טליֿפרעד ךיז ןוא טומ רעמ ןעמוקַאב תיב-םולש םעד ךָאנ טָאה ןילַא ירעמ
 הדמתה טימ טָאה ,ךעלּפעט יד טימ טיהעג עקַאט ךיז טָאה יז .ךיז ייב ףיקּת רעמ
 טשימעגניירַא טשינ רָאנ ,טוט הרובד סָאװ ,טקוקעגכָאנ דחּפ טימ לסיב ַא ןוא
 -עגניירַא ,ּפעט יד טרשּכעג ןוא טרעיישעג טָאה יז תעשב ,תורשּכ ריא ןיא ךיז
 "עג ןוא ,שטשרָאב ןווָאקירוב ןטיור וליֿפַא ,ןייוו טֿפַאשעגניײא ,תוצמ יד טכַארב

 ,בוט-םוי םוצ ןבוטש יד טמַאר

 .רעביא טנָאקעג טָאה יז ואוו ,םייה רענעגייא ריא ןיא טקיטכענעג טָאה יז
 .ןענעטיינ ןוא ןֿפלָאװ-השמ ןֿפלעה ןעמוקעגניײרַא יז זיא גָאטיײב .דניק סָאד ןזָאל

 ץלַא טָאה ,ןֿפלָאװ-השמ טימ ןבעגעגּפָא ךיז ליֿפ רעייז טָאה שטיווָאנַאזַאכ ר"ד
 ןבעל ןיא רָאטקָאד םעד ןעגנַאגעג זיא סע ,ןרעוו רעסעב טיא לָאז סע זַא ,ןוטעג

 החּפשמ יד זיא ןרָאי ליֿפ ױזַא ךָאנ לָאמ ןטשרע םוצ ןעוו ,חסּפ םעד זַא ,ןעז וצ
 -סיורַא טשינ ץלַא טָאה רע .רדס םעד ןטכירּפָא ןענָאק ףלָאװ-השמ לָאז ,ןעמַאזוצ
 -עגרעביא טַאהעג ןיוש םיא טָאה ןעמ רָאנ ,סױרַא טעב ןוֿפ הלוח םעד טזָאלעג
 סָאג רעד וצ ןעייג טרָאד רעטצנעֿפ יד סָאװ ,רעמיצ ןסיורג סנעטיינ ןיא ןגָארט
 ,שיט ןסיורג םעד טלעטשעגוצ טעב םוצ טָאה ןעמ ןוא .סױרַא

 יז סָאװ ,ךוטשיט ענעטנווייל עקידבוט-םוי סָאד ןעמונעגסיורַא טָאה הרובד
 סָאװ ןוא ןרעדנַא םוצ חסּפ ןייא ןוֿפ ןטסַאק ןיא ןסָאלשרַאֿפ ןטלַאהעג סע טָאה

 ,םייה רעטלַא רעד ןוֿפ ךָאנ טמַאטש "לעווצ , יד לייוו ,טקעלֿפעג וליֿפַא ןיוש זיא
 יד טלעטשעגֿפיױא .שיט םעד םיא טימ טקעדַאב ןוא -- ,ןָא הנותח ריא ןוֿפ

 ,טכיל יד ןדנוצעגנָא ןוא ךעלרעטכייל

 ,שיט ןֿפױא תוצמ יד טגיילעגקעװַא טָאה יז יוװ ,ןהרובד טכַארטַאב טָאה ירעמ
 ענעֿפילשעג עטיור יד ,תוסוּכ יד טלעטשעגסיוא ,לכיטשיט א טימ ייז טקעדַאב

 שיט ןטימ ןיא .חסּפ רַאֿפ םילּכ -ןייוו ,םייה רעטלַא רעד ןוֿפ ךיוא --- ,עקניֿפַארַאק
 ,טצוּפַאב ןביורטנייוו טימ ,סוּכ ןסיורג ןטרילָאק םעד טלעטשעגקעװַא הרובד טָאה
 עקידחסּפ יד רעלעט ןסיורג ַא ףיוא טגיילעגסיוא טָאה הרובד .ןאיבנה והילא רַאֿפ
 ,ןברק ןוֿפ ןלָאבמיס ,ייא עטכָאקעג סָאד ןוא לזדלעה ענעטָארבעג סָאד ,ןלָאבמיס
 ייב ייז טגיילעגסיוא ןוא תודגה עטלַא יד טכוזעגסיוא טָאה .תסורח יד ,רורמ םעד
 | .ץיז ןדעי

 רעד רַאֿפ לסיב ַא ךיז ןקָארשעג ןוא ןגיוא עסיורג טימ טקוקעג טָאה ירעמ
 ,ןלָאבמיס יד ןוֿפ סױרַא טקוק סָאװ ,עירעטסימ רעד רַאֿפ ,שיט ןוֿפ טײקכעלרעיײֿפ

 זַא ,ןזיוועגסיוא ריא ךיז טָאה סע .גנוטײרברָאֿפ רעד ןוֿפ טסנרע ּפעד רַאֿפ ןוא
 ןוא עיצידַארט רעסיורג ַא טימ טלגנירעגמורַא זיא ,לַאטעד עניילק עדעי ,ץלַא
 סוטסירק ןעוו ,טייצ רענעי ןוֿפ קידנעמַאטשּפָא ,קילייה ןוא קיטכיוו רעייז זיא
 זַא ,טלעטשעגרָאֿפ ךיז טָאה יז .םילשורי ןיא ,דרע רעד ףיוא ןענוֿפעג ךיז טָאה

 ןייז טכֿפועגּפָא טָאה סוזעי ןכלעוו ייב ,טיירגעג שיט רעד ןייז טזומעג טָאה ױזַא |
 .,לביטשרעבייא ַאזַא ןיא ןעוועג ךיוא זיא סע ,ןלָאטסָאּפַא יד טימ טייצלָאמ ןטצעל

 ,שיט-רדס םעד ןיא טליֿפרעד ןוא ןעזרעד טָאה יז סָאװ ,טייקילייה עטלּפָאט יד
 רעד ןוֿפ טייקילייה יד ,עיצידַארט רעטלַא רעשידיי רעד ןוֿפ טייקילייה יד --
 -- ,םילשורי ןיא טכַאנ-חסּפ רעד ןיא ןסוזעי טימ טָאה שיט רעד סָאװ ,תוכייש
 ,ןקָארשעג ךיז טָאה יז זַא ,ריא ןיא דובּכה-תארי ַא ןֿפורעגסױרַא ןוא טרירעג יז טָאה

 ,טנעה עריא טימ סע ןרירנָא טימ ןכַאמ ףירט טשינ סעּפע לָאז יז

 ןרעביא תילט םעד --- ףלָאװ-השמ ,ךעלּפַאק ןוטעגנָא ןבָאה ןעניױשרַאּפסנַאמ יד
 טָאה ,רדס םוצ ןעמוקעג זיא ןוא טרָאװ ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,רָאטקָאד רעד ,דמעה
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 -עגוצ טשינ הרובד םיא טָאה שרעדנַא ,ּפָאק ןֿפױא לּפַאק ַא ןוטנָא טזומעג ךיוא
 ,שיט םוצ טזָאל

 ןיא ,םענעשַאװעגּפָא ןַא ,ךיז ןבעל ןטענ םעניילק םעד טַאהעג טָאה ירעמ
 לּפעק סדניק ריא .יז לָאז יצ ,טסואוועג טשינ טָאה יז .גוצנא-ןסָארטַאמ םעיינ ַא
 רשֿפא .טשינ רעדָא ,ןוטעג סע ןבָאה ןעניױשרַאּפסנַאמ ערעדנַא יד יו ,ןקעדוצ
 - ןָא טוט יז סָאװ ,עיגילער רעשידיי רעד ןגעק גנופעװשרַאֿפ ַא טימרעד יז טײגַאב
 .תוירחַא רענעגייא ריא ףיוא ןעמונעג סע טָאה יז רָאנ ,לּפַאק עשידיי סָאד דניק ריא
 ,דניק שידיי ַא יו ןעזסיוא שיט ןשידיי םייב לָאז דניק ריא זַא ,טלָאװעג טָאה יז
 .טָאה ,ןענױשרַאּפסנַאמ ערעדנַא יד ןוֿפ ןדיישרעטנוא טשינרָאג טימ ךיז לָאז רע

 ןֿפײלש יד ױעטנוא ךעלרעה יד םיא טמעקרַאֿפ ןליֿפַא ,לּפַאק ַא ןוטעגנָא םיא יז
 .ששידיי עמורֿפ ןעזעג סע טָאה יז יװ ,ךעלתואיּפ יװ ןעזסיוא לָאז סע זַא ,ױזַא

 -ֿפױרַא-ץרוק ןייז טימ טענ רעניילק רעד טָאה .רעדניק ערעייז טימ ןוט סעמַאמ
 ןגיוא עשידיי עקידנעשטשילב ענעקָארשרעד ענייז ןוא לזענ ןשירייא ןטלענשעג

 ,שיט-רדס םייב ָאד טשרעה סע סָאװ ,תיב-םולש םעד ןוֿפ לָאבמיס ַא יו ןעזעגסיוא
 ,ךיז טימ טלעטשעגרָאֿפ עקַאט טָאה רע סָאװ ,טַײקכעלטסירק-שידיי ןוֿפ לָאבמיס ַא

 .טעב ןיא שודיק ןכַאמ וצ ןיײרַא טנַאה ןיא סוּכ םעד ןעמונעג טָאה ףלָאװ-השמ

 "עג זיא קילב ןייז .גנונעדרָא ןיא זיא ץלַא יצ ,שיט םעד טקוקעגמורַא טָאה רע
 ןֿפױא עלעּפַאק ןשידיי םעד ןיא ןעזעג םיא טָאה רע .ןטענ םעניילק ןֿפױא ןלַאֿפ
 ןוֿפ טדיישעגּפָא טשינרָאג טימ ךיז טָאה רע ,ןגיוא עשרעדניק ענייז טימ ,ּפָאק
 ךיז ןטיירג ןוא שיט םייב רדס םוצ חסּפ ןציז עכלעוו ,רעדניק עשידיי ערעדנַא
 .תוישק ריֿפ יח ןגערֿפ וצ --- עינָאמערעצ רעקידחסּפ רעד ןיא לייט רעייז רַאֿפ רָאֿפ
 ןוא ,ןעשעג טשינ לַאֿפ םעד ןיא טעװ סָאד זַא ,טסואוועג רעבָא טָאה ףלָאװ-השמ
 | .טצכערקעגּפָא רעטיב טָאה רע

 ריֿפ יד ןגערֿפ טנָאקעג ךָאד) רע טלָאװ ,דיי ַא ןעוועג טלָאװ רע ןעוו ,יוא --
 ריא טגָאזעגסױרַא ןוא ןטלַאהנייא ךיז טנָאקעג טשינ הרובד טָאה --- ,תוישק
 .ןײטשרַאֿפ טשינ לָאז "עסקיש; יד זַא ,שידיי ףיוא ךיוה קנַאדעג

 וצ רעגניֿפ ַא קידנגיילוצ ,טנרָאװעג יז רָאטקָאד רעד טָאה -- ,הרובד --

 | | ,זָאנ רעד
 יד טגיילעג יז טָאה --- ,טגָאזעג טשינרָאג ןיוש בָאה ךיא ....ןיוש ,ןיוש --

 ,ןֿפלעה טשינ ךיז טסנָאק .ךָאד טצַאלּפ ץרַאה סָאד רעבָא --- .ליומ ןֿפױא טנַאה
 -- .עמיטש רעקידנרָאװ ַא טימ ןֿפורעגסיױא ףלָאװ-השמ טָאה -- !ןיוש --

 ! בוט-םוי זיא סע
 םעד ןעמונעג ,רעגעלעג ןייז ףיוא ךיז ןצעזוצֿפױא טימעג ךיז טָאה רע ןוא

 סָאװ ,ןוגינ ןלענָאיצידַארט םעד טימ שודיק טכַאמעג ןוא ןיײרַא טנַאה ןיא סוּכ
 ןשיװרַאֿפ וצ ידּכ ,רע טָאה ךָאנרעד ,טײהקנַארק ןייז ןיא וליֿפַא ןעגנולעג םיא זיא
 "נָא ךיז ,ןֿפורסױרַא טנָאקעג טָאה גנוקרעמַאב סהרובד סָאװ ,טייקרעטיפ רעדעי
 ןעמעשרַאֿפ וצ טשינ םענייק ידּכ רָאנ ,ןסיוועג ןייז ןגעק טָאה ןוא חוּכ ַא ןוטעג

 ןכלעוו רעביא ,סוּכ םעד ןוֿפ ןעקנירט דניק ןטימ ןירעמ ןסייהעג ,שודיק ןייז ייב

 .טכַאמעג שודיק טָאה רע
 | .שידיי ןיא ןָאטעג םורב א רע טָאה -- !ךיז ףיוא סע םענ ךיא ,השקשינ --

 ,ןהרובד רעטרעדנואוורַאֿפ ןייז וצ
 ַאזַא ןיא ןלַאֿפעגנײרַא ףלָאוװ"השמ זיא ,הדגה יד קידנגָאז ,רדס םייב ,רעטעּפש

 טייהניואוועג ןייז יו ןוא ,טײהקנַארק ןייז ןָא ןסעגרַאֿפ טָאה רע זַא ,תובהלתה
 -רדס םייב הדגה רעד ףיוא שוריּפ םענעגייא ןייז ןכַאמ וצ ןרָאי עלַא ןייז געלֿפ
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 טימ רדס רעד טײטַאב סע סָאװ ,רעדניק יד ןבעג וצ ןײטשרַאֿפ וצ ידּכ ,שיט
 רעד ףיוא השרד ןייז ןטלַאהעג לָאמ סָאד ךיוא רע טָאה ,ןלָאבמיס עֶלַא ענייז
 ןוא "ונייה םידבע; םעד ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רע ,רעדניק יד רַאֿפ הדגה
  םירצמ-תאיצי םעד ןרעלקרעד וצ ןבעגעג

 -- .שידיי ןיא ןביוהעגנָא רע טָאה --- ,טכענק ןייק ןייז טשינ ןָאק דיי רעד --
 ןטלָאשרַאֿפ טָאה טָאג לייוו ,רַאֿפרעד ,ךעבענ ,טעברַא רע .ןירוח-ןב ַא זיא דיי רעד
 ןסע וטסלָאז םינּפ ןייד ןוֿפ סייווש ןטימ, זַא ,תעדה-ץע ןוֿפ דניז רעד ךָאנ ןעמדא
 ףיוא ,ליֿפ ױזַא ףיוא ןייז זומ יז ןוא -- ,הללק ַא זיא טעברַא יד ,"טיורב ןייד
 ,הסנרּפ ףרַאדַאב רע לייוו טשינ --- טעברַא דיי ַא רעבָא ןעוו .קיטיונ זיא יז ליֿפיװ
 רַאֿפרעד .טלעג םוצ טכענק ַא רע טרעוו -- ,ןעלמַאזנָא טלעג ליוו רע לייוו רָאנ
 ןענייז ףימ זַא ,ןזײװַאב וצ זיא תבש רעד .תבש םעד ןבעגעג טָאג זדנוא טָאה
 רימ רָאנ ,ןטעברַא וצ ןוא ןסע וצ ןרָאװעג ןריובעג ןענייז סָאװ ,תומהכ ןייק טשינ
 תילְכּת רעד לייוו ,ור ןוא טעברַא ןשיווצ הקסֿפה ַא ןכַאמ רימ ןוא .ןשטנעמ ןענייז
 ."שֿפניו תבשק :טייטש סע יװ ,ור יד רָאנ ,טעברַא יד טשינ זיא שטנעמ ןוֿפ
 ךיוא רָאנ ,תבש םוא טור ףוג רעד רָאנ טשינ .?שֿפנ; שטייט רעד זיא ?שֿפניו;
 רעד ןוֿפ גָאט ןייא ןעמונעג ןבָאה ןדיי לייוו .תבש ןוֿפ תוכז םעד ןיא ,המשנ יד
 טזיילעגסיוא ןדיי ןענייז ,טָאג רַאֿפ טורעג ןוא קילײה םיא טכַאמעג ןוא ךָאװ
 ןייק ןייז טשינ ןליוװ ייז זַא ,טימרעד ןזיוועג ןבָאה ייז :טֿפַאשטכענק ןוֿפ ןרָאװעג
 | ...טגָאז שרדמ רעד יװ ,ןירוח-ינב רָאנ ,טכענק

 סָאװ ,ןרעה רימ ןלעװ לָאמ סרעדנַא ןַא ,ףלָאװ-השמ 'ר ,ףלָאװ-השמ 'ר ---
 סע רעװרַאֿפ ךיא .םעד רַאֿפ ךַאװש-וצ ךָאנ ריא טנעז טנייה .טגָאז שרדמ רעד
 טָאה --- ,הדגה רעד טימ גונעג ,ךעלדיינק יד שיט םוצ טגנַאלרעד ,הרובד .ךייא
 ,ןֿפלָאװ-השמ טלעטשעגּפָא רָאטקַאד רעד

 טכַאמעג ףלָאװ-השמ טָאה -- ,טרָאװ שידיי ַא ןדײלרַאֿפ טשינ ןָאק רע --
 בָאה ךיא סָאװ ,שילגנע ףיוא סָאד ייז שטיײטרַאֿפ ,ןתנ --- .רָאטקָאד ןוֿפ סַאּפש
 ןוא ןירעמ ףיוא ןזיוװעגנָא ףלָאװ השמ טָאה -- .ןרעה ךיוא ייז ןלָאז ,טגָאזעג'
 יב ,ןגניווריוא

 ,דייר ענייז טימ טניימעג טָאה רעטָאֿפ רעד ןעמעוו ,טסואוועג טָאה גניווריוא
 :טלכיימשעג ןוא

 - ,ןסייחעג רימ טָאה טענ סָאװ ,ץלַא ןוטעג בָאה ךיא .ןיוש ,עטַאט ,ןיוש ---
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 --- ? טכוזעגֿפױא יז טסָאה ? החּפשמ ןייד ןגעוו ןוטעגֿפױא וטסָאה סָאװ ןוא --

 ,טגערֿפעג גניווריוא טָאה
 .ןגיוושעג טָאה ירעמ
 ךיז ייב קירוצ ןעוועג ןיוש ןענייז ייז .םייה רעייז ןיא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה יז

 ,םייה רעד ןיא
 ! ירעמ ,זיא סָאװ --
 ,רעירֿפ ךס ַא -- עבָאב יד .טיוט זיא עמַאמ יד --
 .לוטש ןיא ןעקנוזרַאֿפ ,ןסעזעג זיא יז יו ריא וצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע
 ?ןעזעג וטסָאה ערעדנַא יד ןוא --
 ןיא טשינ ןיוש ןעניואוו יז .ןעניֿפעג טנָאקעג טשינ ייז בָאה ךיא ,ןיינ --

 .הריד רעטלַא רעד
 / ?טיױט זיא עמַאמ יד זַא ,וטסייוו ןענַאװ ןוֿפ ןוא --
 רע .טגָאזעג רימ סע טָאה ךריק-טיײֿפינָאב-טניעס רעד ןוֿפ חלג רעטלַא רעד --

 ןעמַאמ רעד רעטעּפש ,ןעבָאב רעד יודיו רעד טימ ןֿפלָאהעג טָאה
 ןעוו ,טציא ךָאנ טרֿפב --- .טגָאזעג גניווריוא טָאה -- ,קירעיורט זיא סע --

 ?ערעדנַא יד ךיז ןעניֿפעג ואוו ןוא .ןרעסעב םוצ טייג ץלַא
 ךיא ואוו ,ןיהַא ןעגנַאגעג ןיב ךיא ,ןכוזֿפױא טנָאקעג טשינ ייז בָאה ךיא --

 םעד ןוא .ָאטשינ רעמ טרָאד רענייז ייז .עיווליס לָאמ עטצעל סָאד ןעזעג בָאה
 ןגָארטעג טָאה יז .עיווליס זיא .ןעז ליוו ךיא סָאװ ,עקיצנייא יד ,טגָאזעג תמא -

 ןיא -- .דניק ַא רָאג ךָאנ ןעוועג ךָאד זיא יז ןוא ,לקעּפ עצנַאג סָאד ךיז ףיוא
 .  .ןרערט ןזיװַאב ךיז ןבָאה ןגיוא סירעמ

 .ןעניֿפעג יז ןלעװ רימ ,ערעייט ,ךיז קיאורַאב --
 ,סָאװ ַאֿפ טסייוו וד .ןעז טשינרָאג ךיא ליוו ערעדנַא יד --
 . -- ,טייהדניק עקירעיורט ַא טַאהעג טסָאה וד ,טייוו ךיא ,ערעייט ,ףיוא רעה ---

 -ַאב ,דניק ןגייא ןייד וטסָאה רעבָא טציא -- .ךיז וצ טקיודעגוצ יז גניווריוא טָאה
 | ,םיא טימ ךעלקילג ןייז טסֿפרַאד

 סע בָאה ךיא סָאװ ,גנידצלַא ,גנידצלַא ןבעג םיא לי ךיא ,גניווריוא ,ָאי --
 ,טַאהעג טשינ

 ,ןֿפורעגסױא גניווריוא טָאה --- !טַאהעג טשינ בָאה ךיא סָאװ ,גנידצלַא ןוא ---
 סָאװ רַאֿפ ,ןרעדנַא םוצ רענייא טוג ןייז רימָאל ,םיא וצ טוג ןייז רימָאל ,ָאי --

 ןייז טשינ רימ ןענָאק סָאװ רַאֿפ ?ןרעדנַא םוצ רענייא טוג ןייז טשינ רימ ןענָאק
 ןייד יו ןעזעג בָאה ךיא ןעוו .ךָאנ ןָא זייוודניק ןוֿפ ?ררעטָאֿפ ןייד יוװ ױזַא
 -סיורא םיא טָאה רע סָאװ ,טֿפַאשײרטעג ןוא עביל יד ,ןטענ םורַא טייג רעטָאֿפ
 רַאֿפ ןוז ןטלּפירקרַאֿפ ןייז ןקיטיגרַאֿפ םעד טימ טלָאװעג טלָאװ רע יוװ ,ןזיוועג
 .ןרערט זיב טרירעג ךימ סע טָאה ,םיא ןגעק ןעגנַאגַאב זיא טָאג סָאװ ,הלווע רעד
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 טלּפירקרַאֿפ יױזַא ןייז טלָאװעג ,ןטענ ןעוועג אנקמ לָאמ טֿפָא בָאה ךיא ,טסייוו וד
 רימ טימ ןבעגּפָא ךיז לָאז רעטָאֿפ ןיימ ןוא ,זילַארַאּפ-רעדניק ןוֿפ ןברק ַא ,רע יו
 יעביל ךָאנ טקנעבעג בָאה ךיא .ןטענ טימ ןבעגעגּפָא ךיז טָאה רעטָאֿפ ןייד יו
 יד רשֿפא זיא סָאד .טַאהעג טשינ לָאמ ןייק ,טַאהעג טשינ לָאמ ןייק סע בָאה ךיא
 טבילרַאֿפ טשרעוצ בָאה ךיא זַא ,טסייוו וד .ןטענ ןיא ךיז ןבילרַאֿפ ןיימ ןוֿפ הביס
 !ןטענ ןיא ךיז

 ,סייוו ךיא ,ָאי --

 ?טנייה זיב ביל ךָאנ םיא בָאה ךיא זַא ,טסייוו וד ןוא --
 .סע סייוו ךיא ,ָאי ,ָאי --

 ? סע טסייוו וד ,ביל םיא בָאה ךיא ,טסנרע --
 ,סייוו ךיא זַא ,טגָאזעג ןיוש ריד ךָאד בָאה ךיא --
 ?ךָאנ ךימ וטסליוװ ךָאד ןוא ---
 ,ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ,ָאי --
 ? סָאװ רַאֿפ ---
 ,ביל ךימ ךיוא טסָאה וד זַא ,סייוו ךיא לייוו --
 ןוא זדלַאה ןֿפױא ןלַאֿפעגֿפױרַא םיא זיא יז ןוא -- !רערעיײט גניווריוא ,ָא --

 ,ריד ןוֿפ ןייגקעװַא טלָאװעג בָאה ךיא ןוא -- .טרירעג םיא טשוקעג
 זטענ ןוֿפרעד טסייוו .סייוו ךיא סָאװ ,סיוא טשינ טכַאמ סע ,ירעמ ,רעה --
 ,טגָאזעג םיא סע בָאה ךיא ,ָאי --
 ?ןעוו --
 - .גנַאל טשינ ָאד --

 .טכַארטרַאֿפ ךיז טָאה גניווריוא ? 
 ?וטסטכַארט סָאװ ---
 רַאֿפ ,זדנוא טימ ןעניואוו טשינ ליוװ טענ סָאװ רַֹאֿפ ,ךיא ײטשרַאֿפ טציא --

 טציא ײטשרַאֿפ ךיא .זדנוא טימ תונּכש ןיא ןעניואוו טשינ וליֿפַא ליוו רע סָאװ

 .רימ ןוֿפ ףליה םוש ןייק ןעמעננָא טשינ ליוו רע סָאװ רַאֿפ ,ךיוא
 טֿפור -- .!ןוטעג ךיא בָאה סָאװ ,זדנַאג עשירַאנ ,ךיא יןייא סע עז ךיא ;ָא --

 .ירעמ סיוא
 החּפשמ ןייד ןגעוו רָאנ .גולק יױזַא זיא טענ .ןעמוקרעביא סע טעװ רע --

 ---? רעטסעווש ןייד ןגעוו טגרָאזַאב טסיב ,טסגָאז וז ,ןוט סָאװ סעּפע ןעמ ףרַאדַאב
 ,טייז רעדנא ןַא ןיא סעומש םעד ּפָא גניווריוא טדנעוו

 ךיא .ריא ןגעוו רעלק ךיא סָאװ ,החּפשמ ןיימ ןוֿפ עקיצנייא יד זיא יז --
 ...ריא רַאֿפ ארומ בָאה

 ךיא -- .גניווריוא טגָאז -- ,ןירַא טנעה יד ןיא ךַאז יד ןעמענ לעוװ ךיא ---
 .ןרעקוצרעביא קרָאי-וינ ןסיוו וליֿפַא לָאז ךיא ןעוו ,ןעניֿפעג יז לעװ
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 ןירעמ טימ ןייג וצ -- ןעוועג זיא ,ןוטעג טָאה גניווריוא סָאװ ,עטשרע סָאד
 ;ךריק-סיײֿפינָאב רעד ןוֿפ ,ינָאהַאמ ױעטָאֿפ ,חלג ןטלַא םוצ

 רע .ןֿפלעה וצ טיירג ןוא ךעלטניײרֿפ חלג ןטלַא םעד ןענוֿפעג טָאה גניווריוא
 ןוֿפ לברַא עטיירב יד ןיא טקעטשרַאֿפ טנעה עטגײלעגֿפױנוצ יד ןטלַאהעג טָאה
 זיא ,ןעוועג טשינ זיא סע טלַא יוװ ,םינּפ ןייז ,טַאלַאכ ןטלטרַאגרַאֿפ ןצרַאװש ןייז
 טלָאװ חלג רעד יו ױזַא ,וליֿפַא טעװעטרַאהרַאֿפ ,טרימרָאֿפסױא טוג ןעוועג ךָאנ
 ןענייז ןגיוא ענייז .למיה ןעײרֿפ ןרעטנוא ןבעל עצנַאג סָאד ןענוֿפעג ןעוועג ךיז
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 ןבָאה סָאװ ,ןייצ עטנוזעג ליומ לוֿפ ַא טַאהעג טָאה רע ןוא ןֿפָאלרַאֿפ-טיור ןעוועג

 -טניײרֿפ ןעזעגסיוא טָאה רע .ןּפיל עכעלקיד ענעטינשעג:ףרַאש ןוֿפ טקוקעגסיױרַא

 ריא ןגעוו תוישק ןייק ןירעמ טלעטשעג טשינ טָאה רע ,טריסערעטניארַאֿפ ,ךעל

 ןוֿפ ןינע םעד ןיא טייסערעטניארַאֿפ רָאנ ךיז טָאה רע .דניק ריא רעדָא ןַאמ

 - .רעטָאֿפ ריא
 רעקיצנייא רעד יקסווָאדיװַאד סעסימ ,רעירֿפ טגָאזעג ךייא בָאה ךיא יו --

 זיב ןענַאד ןוֿפ ןענולַאס יד ןיא םיא ןכוז וצ זיא ןיטרַאקעמ ןעניֿפעג וצ געוו

 ,וינעווע רעטשרע רעד םורַא רָאנ סָאד ןוא -- ,סַאג רעטסקיצנַאװצ-ןוא-יירד רעד

 סע -- .ןָאט ןכעלנייּפ ַא וליֿפַא ,ןטסנרע ןַא טימ ןביוהעגנָא חלג רעד טָאה --

 ּפָארַא ,סיוא רימ טעז ,זיא יטרַאקעמ .סע זיא ױזַא רעבָא ,ןרעױדַאב םוצ זיא

 עלַא ןיא טגערֿפעגכָאנ בָאה ךיא .ןברָאטשעג םיא זיא בייוו סָאד טניז ,געוו ןוֿפ

 ןוֿפ רוּפש ןייק ןענוֿפעג טשינ ןוא -- ,טנגעג רעצנַאג רעד ןוֿפ סעדניימעג-ןכריק

 ןרױלרַאֿפ טָאה רע ביוא ,ןיטרַאקעמ טימ טכעלש רעייז ןטלַאה ןיוש זומ סע .םיא

  טָאה -- ,ךיז טליֿפ ריא ױזַא יוװ ,סייוו ךיא .ךריק רעד טימ גנודניברַאֿפ עדעי

 זיא ױזַא רָאנ -- ,לסקַא סירעמ ףיוא טנַאה ערעווש ןייז טגײלעגֿפױרַא חלג רעד

 םוצ געוו םעד תע טניֿפעג ,ךריק רעד וצ געוו םעד טרילרַאֿפ שטנעמ ַא ןעוו ,סע

 זיא ,ןעוועג טשינ זיא רע סָאװ יטרַאקעמ :דָאש רעסיורג ַא זיא סע ןוא ,ןולַאס

 + .קילָאטַאק רעטוג ַא ןעוועג קידנעטש רע
 -יירד רעד זיב ןעניֿפעג םיא ןָאק ןעמ זַא ,רעטָאֿפ ,ריא טנכער סָאװ רַאֿפ --- *
 ?וינעוע רעטשרע רעד םורַא ןוא סַאג רעטסקיצנַאװצ-ןוא

 -טסיא םוצ טניואוועגוצ ןענייז סָאװ ,יד .לכש רעטושּפ ץנַאג ַא זיא סע -- -

 'סיטרַאקעמ יד ןוא .םיא ןוֿפ טנעָאנ רעד ןיא ןטלַאה קידנעטש ךיז ןלעוו ,רעוויר

 ,טנגעג רעד ןיא טניואוועג קידנעטש ןבָאה
 ןייא ןוֿפ ןעגנַאגעג טושּפ זיא ןוא הצע סחלג םעד טגלָאֿפעג טָאה גניווריוא

 .ןיטרַאקעמ ףיוא ךיז קידנגערֿפכָאנ ,ןרעדנַא םוצ ןולַאס

 טָאה ,וינעווע רעטשרע רעד ןבעל ,סַאג רעטסקיסיירד רעד ףיוא ןולַאס ַא ןיא

 ;טגָאזעג םיא ןעמ
 עלַא טמוק רעטכָאט ןייז ,ָאי ,ָא 1 יטרַאקעמ קירטעּפ ,רוּכיש רעטלַא רעד --

 םייב זיוה םעד ןיא ךָאנ ךיז טגערֿפ .םיא רַאֿפ ריב עלעסעק ַא ךָאנ רעהַא לָאמ

 .ןלַאטש-דרעֿפ יד ןבעל ,קָאלב ףוס

 רע זיא ןילַא ןוא סַאג רעד ףיוא ןטרַאװ ןירעמ טזָאלעגרעביא טָאה גניווריוא

 ,סַאג רעטסקיסיירד רעד ףיוא זיוה םענעזיװעגנָא םעד ןיא קינייװעניא ןיירַא

 י .רעסַאװ םייב טרַאה
 טימ טניואוועג טָאה רע ,דמעמ ןכעלקערש ַא ןיא ןיטרַאקעמ ןענוֿפעג טָאה רע

 יד םורַא זיוה טזָאלרַאֿפ-בלַאה ַא ןיא ,לביטש-םידיוב ַא ןיא ןיילַא רעטכָאט רעד

 זיוה סָאד ,רעבײרט-דרעֿפ ןוֿפ טניואווַאב ןעוועג לָאמַא זיא סָאװ ,ןלַאטש"דרעֿפ

 ,קידייל ןענַאטשעג ןענייז ןעגנוניואוו יד .ןרעװ ןסירעגרעטנורַא טלָאזעג טָאה

 טָאה ןעמ סָאװ ,קָאטש רעטייווצ רעד רָאנ ,רעטערב טימ טקַאהרַאֿפ רעטצנעֿפ יד

 -בלַאה עטיירדעג ,עלָאמש רעביא ריֿפ עלַא ףיוא טעמּכ ןיהַא ןכירקֿפורַא טזומעג

 ,טניואווַאב ןעוועג זיא ,ּפערט ענעלַאֿפעגנײא

 ,גנוניואוו ריא ןוֿפ ןעמוקעגסיױרַא ױרֿפ עטלַא ןַא זיא ריט רענעֿפָא ןַא ןוֿפ

 טימ יז .טָאה .ןגיוא עקידנקוק-עגושמ ןוא רָאה עסייוו עטעשָאלּפעצ ,עֿפײטש טימ

 : ןגניווריוא טגערֿפעג לוק ןקידנעיירש ַא
 ? ריא טֿפרַאדַאב ןעמעוו ---
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 ,טגָאזעג גניווריוא טָאה --- ,יטרַאקעמ קירטעּפ --
 רָאדירָאק ןרעטצניֿפ ןוֿפ קע ןטייווצ ןֿפױא ןזיוועג ױרֿפ יד טָאה --- ,טרָאד --

 .ךיז ךָאנ ריט יד טקַאהרַאֿפ ןוא
 גניווריוא ןעוו ,טנעוו עסַאנ יד ןוֿפ ןגָאלשעגנגעקטנַא םיא טָאה טייקעלכוט ַא

 טָאה ןיטרַאקעמ ןטלַא םעד .גנוניואוו סיטרַאקעמ ןיא ריט יד טנֿפעעגֿפױא טָאה
 זיא סע שטָאכ ,דמעה ןיא ,ךיש-קעטש ןיא ךיז ןעײרדמורַא ןֿפָארטעגנָא גניווריוא -

 ףיוא עֿפָאק לדנעק ַא ןכָאקוצֿפױא ךיז קידנעימַאב ,גָאט ןבלַאה ךָאנ ןעוועג ןיוש
 | ,לדנישַאמ-סומירּפ ַא

 .גניווריוא ,בוטש ןיא ןײרַא זיא גניווריוא יו טקרעמַאב טשינ טָאה יטרַאקעמ
 רע סָאװ ,םעד ןוֿפ ןעמונעגמורַא םיא טָאה ליורג ַא ןוא ,טקוקעגמורַא ךיז טָאה
 ןעגייז ןטעּפַאט ענעסירעגּפָא רעקיטש ,טליישעג ךיז ןבָאה טנעוו יד .ןעזרעד טָאה
 טימ ןֿפרָאװעגנָא ,רעגעלעג טעבעגֿפױא-טשינ ַא .רעטנורַא טנעוו יד ןוֿפ ןעגנַאהעג
 טָאה ,טקוקעגמורַא ךיִז טָאה רע ואוו ןוא -- ,ץכעוטנָא ןוא סערדלָאק ,טנַאװעגטעב
 -מורַא תורוחס ענעטינשגעוצ ןוא רעדמעה עטקיטרַאֿפעגסיױא ךעלקעּפ ןעזרעד רע
 ןענייז סָאד זַא ,טסואוועג טָאה גניווריוא .ןישַאמ-רעגניז ַא םורַא ךיז ןרעגלַאװ
 .,ןצרַאה ןיא ןבעגעג ךָאטש ַא םיא טָאה סע ןוא --- ,"סלדנָאב;

 ערעדנַא יד ,טערב ַא טימ טּפַאלקרַאֿפ-בלַאה ןעוועג זיא רעטצנעֿפ סָאד
 ןוא רעזעלג ,ּפעט --- ּפָאט-שַאו םעד םורַא .ריּפַאּפ טימ טּפעלקרַאֿפ -- טֿפלעה
 -עג ךיז ןבָאה ,ןלַאֿפעג רָאנ זיא גיוא סָאד ואוו ,םוטעמוא ןוא ,רישעג רעדנַא
 .ךעלשעלֿפ-ריב עקידייל טרעגלַאװ

 .םיטש ַא טרעהרעד גניווריוא טָאה -- ?וטסיב רעוו --
 זיא סָאװ ,םינּפ סָאד .םינּפ סיטרַאקעמ ןעזרעד ןוא טיירדעגסיוא ךיז טָאה רע

 ןקירָאה-קיכעטש ,ןעיורג ַא טימ ןעמונעגמורַא ןעוועג זיא ,סקַאװ יו לעג ןעוועג
 -עגסױרַא ןבָאה רעכעל עֿפיט יד ןוֿפ רָאנ ,ןעגנַאהעגּפָארַא סעצנָאװ יד ,סקואוונָא
 םינּפ סגגיווריוא ןיא טרעיובעגנייא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןגיוא עֿפרַאש רָאּפ ַא טנייש
 ,סעּכ ןוא גנורעדנואוורַאֿפ טימ

 ,זייב טגערֿפעג לָאמַא ךָאנ יטרַאקעמ םיא טָאה -- ?וטסיב רעוו --
 -עג גניווריוא טָאה -- .ןַאמ סירעמ ,יקסווָאדיװַאד גניווריוא ןיב ךיא --

 ,טרעֿפטנע
 !זיוה ןיימ ךיילג זָאלרַאֿפ ? דרַאטסעביושזד ,ָאד וטסוט סָאװ ןוא ---
 ?עיווליס זיא ואוו --
 -רַאֿפ טסָאה וד יו ןקיטלַאװגרַאֿפ ךיוא יז וטסליוו ! קסע ןייד זיא סָאװ ---

 !רעטסעװוװש ריא טקיטלָאװג

 עיווליס ןוא ,קעה אזא ןיא ןעניואוו טשינ טסנָאק וד ,יטרַאקעמ ,סיוא רעה --
 .ןענַאד ןוֿפ סױרַא טזומ ריא ,לדיימ גנוי ַא זיא יז .ןבײלברַאֿפ טשינ ךיוא ָאד ןָאק
 ןֿפלעה ךייא ליוו ךיא

 ריד ךיא בָאה ,בוטש ןיימ זָאלרַאֿפ 1דרַאטסעב-ושזד ,ףליה ןייד ליוו רעוו --
 ןגיוא ענייז ןוא דיירק יװ ןרָאװעג ךיילב זיא םינּפ סיטרַאקעמ ןוא -- !טגָאזעג
 ,ץנַאלג ןקנַארק-ענדָאמ ַא טימ ןצנַאלג ןביוהעגנָא ןבָאה

 סָאװ ,עז ךיא --- ,ריד רַאֿפ ןטעברַא וצ ןעיווליס ןעגניווצ טשינ טסנָאק וד --
 .ןישַאמ-ייג רעד םורַא תורוחס ךעלטניב יד ףיוא ןָא רע טזייוו --- ,טוט יז

 ןגייא ןיימ טימ ןוט ָאי ןָאק ךיא סָאװ ,דרַאטסעב-ושזד ,ןגָאז רימ טסעוװ --
 ןטימ סומירּפ םעד ןבױהעגֿפױא טָאה יטרַאקעמ ןוא -- !טשינ סָאװ ןוא דניק

278 



 ! בוטש ןיימ ןוֿפ סיױרַא --- .ןירַא םינּפ ןיא ןגניווריוא סע ןֿפרַאװ וצ טיירג ,לדנעק

 .יורג"קישַא ןרָאװעג זיא םינּפ ןייז ןוא ---
 -סיוא ,,ריט רעד ןיא ןענַאטשעג טציא זיא סָאװ ,ירעמ טָאה -- ! רעטָאֿפ ---

 .קערש ןיא ןֿפורעג
 ַא טגָאזעגסױרַא טָאה רע -- ...עשידיי ,וד .ָאד ךיוא טסיב וד ןוא ---

 / .טרָאװ ךעלקערש
 ךיד ךיא טלָאװ ,ןַאמ רעקנַארק רעטלַא ןייק ןעוועג טשינ טסלָאװ וד ןעוו ---

 טייטעג ןוא ןטלַא םוצ ןעגנַאגעגוצ גניווריוא זיא -- !טרָא ןֿפױא ָאד טיוטעג
 ןעז ךיא לעװ ,טסיב וד יװ ױזַא --- .ןירַא םינּפ ןיא רעגניֿפ ןטימ םיא ףיוא
 רעקיטכיר ןייד זיא טרָאד ; רעקילָאהָאקלַא רַאֿפ לָאטיּפש ַא ןיא ךיד ןבעגוצניײרַא

 ןירעמ ןעמונעג טָאה רע ןוא --- .ןוט וצ סָאװ טשינ ָאד טסָאה ,ירעמ ,םוק .ץַאלּפ
 .ּפערט יד ןוֿפ יז טריֿפעגרעטנורַא ןוא םערָא ןרעטנוא

 סָאד ןוא -- ,ןֿפלעה ָאד ןָאק שטנעמ ןייא .ןוט לעװ ךיא סָאװ ,סייוו ךיא ---

 . טָאה -- ןעמיוצ וצ םיא יו טסואוועג קידנעטש טָאה רע .ינָאהַאמ רעטָאֿפ ,זיא
 .רעּפרעק ןצנַאג ןטימ קידנרעטיצ ,טגָאזעג ירעמ

 יז טעװ ךיד .ןעיווליס ףיוא ָאד טרַאװ וד .םיא ךָאנ ןייג לעװ ךיא ,ןיינ --

 =ֿפױרַא וטסיב סָאװ ךָאנ .ָאד ןזָאלוצרעביא ךיד ארומ בָאה ךיא ,ןיינ .ןרעה רעכיג

 , .רימ ףיוא ןטרַאװ ָאד טסלָאז וד זַא ,טגָאזעג ריד בָאה ךיא ? ןעמוקעג

 - זַא ,טסואוועג טשינ בָאה ךיא ,לָאמ ןייא רָאנ .ןעז טלָאװעג םיא בָאה ךיא --

 .טכעלש ױזַא זיא רע
 ,טדער רע סָאװ ,טשינ טסייוו רע .קנַארק זיא רע ,טכעלש טשינ זיא רע --

 :ףיוא קיאעֿפ זיא רע ,לכש םייב טשינ זיא רע .ױזַא ןענייז רעקילָאהָאקלַא עלַא

 :ו ,ןײגֿפױרַא טשינ טסעוװ וד זַא ,וצ רימ גָאז .גנידצלַא

 ליוו ךיא ,ןעז טשינ םיא ליוו ךיא .ןייג טשינ לעװ ךיא ,וצ. ריד גָאז ךיא

 - .,גנוגערֿפױא ןוֿפ טרעטיצעג ירעמ טָאה --- ! ןעז טשינ םיא

 טגָאזעג גניווריוא טָאה --- ,ץלַא ןוט ּוצ טיירג ןיב ךיא ,ינָאהַאמ רעטָאֿפ --
 רע דמעמ רעסָאװ ןיא ,טלייצרעד טַאהעג םיא טָאה רע יװ םעד ךָאנ חלג םעד

 סיוא טגָאנ רֶע יװ ןעז וצ קידנסײרצרַאה זיא סע -- .ןיטרַאקעמ ןענוֿפעג טָאה

 ןייג זומ רעטלַא רעד .בייוו ןייז טגָאנעגסױא טָאה רע יוװ טקנוּפ ,דניק ןגייא ןייז

 ןעמ ליֿפיװ םיא רַאֿפ ןלָאצ לעװ ךיא .רעקילָאהָאקלַא רַאֿפ םוירַאטינַאס ַא ןיא

 ןעמענ ןליו רימ !עילימַאֿפ יד טעװעטַאר ,רעטָאֿפ ,ךייא טעב ךיא .ףרַאדַאב

 זדנוא טעװ ריא ץַאלּפ רעסָאװ ןיא ןטלַאה יז ןלעװ רימ רעדָא ,זדנוא וצ ןעיווליס

 ןלָאצַאב לעװ ךיא ,גנואיצרעד עטוג ַא ןבעג ןעיווליס ליוװ ךיא .ןרידנעמָאקער

 ,טשינ ביוא .ןוט סע ןָאק סָאװ ,רעקיצנייא רעד טנעז ,רעטָאֿפ ,ריא .גנידצלַא רַאֿפ

 טלַאה רע יוװ דנַאש ַא זיא סע .ץעזעג ןוֿפ ףליה רעד וצ ןעמוקנָא ןזומ ךיא לעװ

 | יי | '!דניק סָאד
 טכעלש רעייז ןיוש זומ סע .טסואוועג סע בָאה ךיא ,טסואוועג סע בָאה ךיא ---

 םיא טָאה סָאװ ,רונש יד ןטינשעגרעביא טָאה רע ןעוו ,ןיטרַאקעמ טימ ןטלַאה

 ןייז ןוטעגנָא טָאה ,חלג רעד טגָאזעג טָאה -- ,ךריק רעד וצ ןדנובעגוצ ןטלַאהעג

 ,גנוניואוו סיטרַאקעמ וצ ןגניווריוא טימ קעװַא זיא ןוא קָאר-רעביוא

 ןיא ,טנעה יד רַאֿפ ךיז ןטלַאה ןעיווליס טימ ןירעמ ןענוֿפעג ןיוש ןבכָאה ייז

 ןסקַאוורעד ַא ןעוועג ןיוש זיא עיווליס .זיוה םעד רַאֿפ ייז ףיוא קידנטרַאװ ,ןרערט
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 ןלַאֿפעגסױרַא זיא יז .עניד ַא ,רעטָאֿפ רעד יוװ ,ענעסָאשעגֿפױרַא-ךיוה ַא ,לדיימ
 זיול סיֿפ עסעוװרָאב יד ; ריא ףיוא ןעגנַאהעג זיא סָאװ ,לדיילק ןעמערָא םעד ןוֿפ
 .עגנייא טימ ,גנַאל ןוא ןיד ןעוועג זיא םינּפ ריא ,ךיש-קעטש .עסיורג יד ןיא
 זיא סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןוֿפ יו טיוה עכיילב עכעלקנערק ַא ,ןקַאב עכיילב ענעלַאֿפ
 ,בוטש רעטּכַאמרַאֿפ ַא ןיא ןסעזעג גנַאל

 ןרַאֿפ ןדייר ןרערט טימ ןביוהעגנָא יז טָאה --- ? ןוט טנָאקעג ךיא בָאה סָאװ ---
 ןביוהעגנָא רע טָאה ןברָאטשעג זיא עמַאמ יד יו םעד ךָאנ -- .ןגניווריוא ןוא חלג
 וצ םיא ךָאנ ןייג טוומעג רימ ןבָאה טנװָא ןדעי .רע;רֿפ יו רעמ ךָאנ ןרוּכיש
 טָאה ןעמ .ןבײהֿפױא טנָאקעג טשינ ךיז רע טָאה סנגרָאמוצ .םייהַא םיא ןעגנערב
 טשרעוצ .זיוה ןוֿפ קעווַא ימישזד זיא רעטעּפש ,לעטש רעד ןוֿפ טגָאזעגּפָא םיא
 -רַאֿפ רע זיא ךָאנרעד ,ןכוזַאב זדנוא ןעמוקעג ,רעדנוזַאב טניואוועג רע טָאה
 טָאה ןעמ .יָאניליא ןיא ץעגרע ןוֿפ ווירב ַא םיא ןוֿפ טַאהעג ןבָאה רימ .ןדנואווש
 עג טָאה ןלַאטש יד ןוֿפ רעבײרט-דרעֿפ ַא .הריד רעד ןוֿפ טלעטשעגסױרַא זדנוא
 ןבָאה ,ןרעמיצ קיליב ןעמוקַאב ןעמ ןָאק ןלַאטש יד רעביא זַא ,ןטַאט םעד טגָאז
 בָאה ךיא !ןֿפלעה טנָאקעג ךיז ךיא בָאה סָאװ ,רעהַא ןגיוצעגרעבירַא ךיז רימ
 ןייק ןיא .ןוטעג סע טָאה עמַאמ יד יװ ןעיינ םוצ סלדנָאב ןעמענמייהַא טזומעג
 רע .ןיילַא ןבײלברַאֿפ טשינ ןָאק עטַאט רעד ,ןייג טנָאקעג טשינ ךיא בָאה ּפַאש
 םיא טלַאֿפַאב ,רעטכינ זיא רע ןעוו סרעדנוזַאב ,ןײלַא ןביילב וצ ארומ טָאה

 טינַא ןעקנירט םוצ ןעגנערב סעּפע םיא ךיא זומ ןָא ןגרָאמירֿפ ןוֿפ .קערש ַא
 ןוֿפ עקַאטַא ןַא רע טמוקַאב ךיז ןרוּכישרַאֿפ לָאמ ןדעי ךָאנ .ןבעל טשינ רע ןָאק
 ,ןֿפלעה טשינרָאג טימ טלָאװעג טשינ םיא ןבָאה ?סיטירַאשט; יד .רענײטשילַאג
 ,לָאטיּפש ַא ןיא ןייג לָאז רע זַא ,טלָאװעג ןבָאה ייז .ץלַא טקנירטרַאֿפ רע לייוו
 ךיא ?ןוט טנָאקעג ךיא בָאה סָאװ .ןרעה טלָאװעג טשינ ןוֿפרעד טָאה רע רָאנ
 ףיוא ךיז לָאז סָאװ ,טשינ םענייק טָאה רע ,םיא טימ ןביילב טזומעג ךָאד בָאה
 ,ןקוקמוא םיא

 ןיא טבעלעג בָאה ךיא .דלוש ןיימ ץלַא זיא סע ,דלוש ןיימ ץלַא זיא סע --
 ,טגָאלקעג ירעמ טָאה --- ,טנורגּפָא ןיא טזָאלעג ךיא בָאה ייז ןוא ,גָאטליואוו

 טשינ טָאה רע ,ןֿפלעה טלָאװעג םיא טסָאה וד ,דלֹוש ןייד טשינ זיא סע --
 סע ןיינ .דלוש רעזדנוא טשינ זיא סע .רעטָאֿפ ןיימ יו ױזַא טָא ,ןרעה טלָאװעג

 . טכַארבעגטימ ןבָאה ייז סָאװ ,סנביױלגרעבָא יד  ןוִא האנש רעד ןוֿפ דלוש יד זיא
 ! םייה רעטלַא רעד ןוֿפ

 ינָאהַאמ רעטָאֿפ טָאה -- ,ָאד טביילב ריא ,םיא וצ ןײגֿפױרַא ךימָאל --
 .טגָאזעג

 -נעמענריֿפַא ,טגָאזעג עיווליס טָאה -- ,ןעגנערבֿפױרַא סָאד םיא זומ ךיא --
 ,ןברַאטש רע טעװ םעד ןָא --- .ןישזד לשעלֿפ ַא ךוט ריא רעטנוא ןוֿפ קיד

 ,טנַאה ריא ןוֿפ לשעלֿפ סָאד ןעמונעג טָאה חלג רעד

 זומ רע .ןעז טשינ רעמ רע רָאט ךיד .ןעגנערבֿפױרַא םיא סע לעװ ךיא --
 יו ןטלַאה ךיד רע טעװ טינַא ,ריד ףיוא ןענעכער רעמ טשינ ןָאק רע זַא ,ןסיוו
 יקסװָאדיװַאד סעסימ ,םײהַא ךיז טימ יז טמענ .ןברק ריא ןיּפש ַא טלַאה סע
 ןֿפרַאדַאב טעװ ןעמ סָאװ ,ןגָאז ךייא לעװ ךיא .רימ ףיוא ןטרַאװ ָאד טביילב ריא
 ,ןגניווריוא טגָאזעג חלג רעד טָאה -- ,ןוט

 גניווריוא .ןעמוקעגרעטנורַא ינָאהַאמ רעטָאֿפ זיא םורַא העש רעּפַאנק ַא ןיא
 ,טעשטומעגסיוא ןוא דימ ןעזעגסיוא טָאה םינּפ סחלג םעד : טרעדנואוועג ךיז טָאה
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 זיא סייווש ,םיא ףיוא ןגעלעג טלָאװ קַאּפ ַא יװ ןגיובעגנייא טלַאטשעג עכיוה ןייז

 .לכיט ןטימ טקנירטעג סע טָאה רע סָאװ ,זדלַאה ןוֿפ ןענורעג םיא
 ,יקסווָאדיװַאד רעטסימ ,טמוק .טסירק רעטוג ַא יו ןעמונעגנָא סע טָאה רע ---

 ָאד ןָאק רע .ןענַאד ןוֿפ ןריֿפקעװַא םיא לָאז ןעמ זַא .ןרישזנַארַא ץלַא ריִמָאל

 .ןילַא ןביילב טשיננ

 רעטעשטומעגסיוא ןַא ,םײהַא ןעמוקעגנָא זיא גניוורוא ןעוו ,טנוװָא ןיא טעּפש
 סָאװ ,קָאר-ףָאלש ןעיולב ריא ןיא ןירעמ ןענוֿפעג רע טָאה ,רעטּפעשעגסיױא ןוא
 "מוא טימ םיא ףיוא קידנטרַאװ ,טיוה רעלעקנוט ריא וצ טסַאּפעג ןייש ױזַא טָאה
 .דלודעג

 -קעװַא םיא טָאה ןעמ --- .טגָאזעג ריא רע טָאה -- ,טנדרָאעגניא ץלַא ---
 ןקישּפָא םיא ןעמ טעװ ןגרָאמ .טכַאנרעביא ףיוא לָאטיּפש-ויוװלעב ןיא ןעמונעג
 .עלעבייט ַא יו ,ריד ךיא גָאז ,ןעמונַאב ךיז טָאה רע .ץַאלּפ ןקידנעטש ַא ןיא
 זַא ,טזָאלעגוצ וליֿפַא טָאה רע .ןוטנָא ףושיּכ טזומעג םיא טָאה ינָאהַאמ רעטָאֿפ
 ךימ ןֿפורעג טשינ לָאמ ןייא ןייק ,ּפערט יד ןײגרעטנורַא ןֿפלעה םיא לָאז ךיא
 י ."דרַאטסעב-ושזד;

 .ךיז ןריֿפֿפױא סרעטָאֿפ ןייֵמ רַאֿפ ,רערעייט ,טמעשעג ױזַא ךיז בָאה ךיא --
 -ַאב ,ביל ךיז ןבָאה ןשטנעמ ןעוו ,וטסניימ סָאװ 1 סָאװ רַאֿפ טמעשעג ךיז ---

 םייב רענייא ןעניֿפעג ייז סָאװ ,דײרֿפ רעד ןוֿפ רָאנ ןבָאה האנה יז ןֿפרַאד
 יװ עביל ןיא דנובוצ רערעקרַאטש ליֿפ ַא ןדייל סָאד זיא לָאמ טֿפָא ? ןרעדנַא

 ,ךדיײרֿפ יד
 ! ביל ױזַא ךיד בָאה ךיא ,גניווריוא ,ָא --
 "רעגניז יד !טריקָאש ץלַא ןוֿפ רעמ ךימ טָאה סע סָאװ ,ירעמ ,וטסייוו ---

 ףעזעג טרָאד בָאה ךיא סָאװ ,רעדיילק ענעטינשעגוצ *ךעלדנָאב; יד ןוא ןישַאמ
 רימ סָאװ ,הרוחס יד טעברַאעגסוא סע טרעוו ןדנעטשמוא עכלעזַא רעטנוא ,טָאג
 רעטעביז רעד ןיא זיב ךָאטש ַא ןבעגעג רימ טָאה סע ,ריד גָאז ךיא ? ןֿפױקרַאֿפ
 המחלמ ַא רימ ןגעק ןריֿפרַאֿפ טֿפרַאדַאב ןטלָאװ וד ןוא עטַאט רעד ,טענ ,ּפיר
 ןיב ךיא ,?סלדִנָאב, יד ןביוהעגנָא טַאהעג טשרע בָאה ךיא ןעוו ,רעירֿפ גנַאל ךָאנ
 גָאז ךיא ,סלדנָאב יד ןעזרעד בָאה ךיא ןעוו ,רעכערברַאֿפ ַא יו ןעמוקעגרָאֿפ ךיז
 יד ןֿפמעקַאב וצ תוחוּכ עניימ עלַא ןדנעװנָא ןָא טציא ןוֿפ לע ךיא זַא ,וצ ריד
 ןיימ ןסיוו וליֿפַא לָאז ךיא ןעוו ,עירטסודניא רעד ןיא םעטסיס-רָאטקַארטנָאק
 | .ץרַאה טימ טדערעג גניווריוא טָאה -- ,ןריקיזיר וצ ןגעמרַאֿפ ץנַאג

 טקירדעגוצ ןוא ןעמונעגמורַא םיא ירעמ טָאה --- !רערעיײט גניווריוא ,ָא --

 ךיא ,ךיוא ךיא ,דלוש יד ןגָארטעג טסָאה ןיילַא וד רָאנ טשינ --- .ךיז וצ קרַאטש

 רעטסקיצרעֿפ-ןוא-:טכַא רעד וצ ןעמוקוצקירוצ טכַארבעג ךימ טָאה סָאד ,ךיוא

 / ...סָאג
 רָאג ןסעגרַאֿפ ךיד בָאה ךיא ?ןעיווליס טימ ןוטעג וטסָאה סָאװ .רעה ---

 .ןגערֿפ וצ
 ריא בָאה ,ענַאװ ַא טיירגעגוצ ריא בָאה ךיא .דניק ןיילק ַא יו טֿפָאלש יז ---

 ,רעדניק ייווצ יו עדייב ןֿפָאלש ייז .רעמיצ סטענ ןיא טעבעגסיוא ןוא ןסע ןבעגעג

 יד רַאֿפ ןקיטיגרַאֿפ יז לעװ ךיא .ריא ףיוא ןבעג גנוטכַא טציא לעװ ךיא --

 -עגסױרַא טסעֿפ גניווריוא טָאה -- ,ןגָארטעגרעביא טָאה יז סָאװ ,סהָלוװע עלַא

 ...?סלדנָאב2 סיקסווָאדיװַאד ןוֿפ ךיוא רָאנ ,רעטָאֿפ ריא ןוֿפ רָאנ טשינ --- ,טגָאז
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 שרעדנַא לייוו ,ףליה רעדעי ןוֿפ טגָאזעגּפָא ךיז תונשקע ַאזַא טימ טָאה ןעטיינ

 ,טנָאקעג טשינ רע טָאה
 ןוא --- ,טנייש ןוז יד טייז רעסָאװ ףיוא טסייוו םיוב ַא ףיוא טַאלב רעדעי

 ןוא ,טגיל גנורַאנ ןייז ואוו ,טסייו לצרָאװ רעמוטש רעדעי .ריא וצ ךיז טיצ
 -עג טָאה ןעטיינ .דרע-טסורב רעד וצ רענייטש ךרוד לכליימ ןייז טעווערעק
 ןעמעננָא וליֿפַא טעװ רע ןעוו ,ןייז ןיוש טעװ סָאװ .ףרַאדַאב רע סָאװ ,טסואוו
 טלעג טימ ןוא ,ןיילַא טלעג ןוֿפ ןײטשַאב רָאנ ןָאק עכלעוו ,ףליה סרעדורב ןייז
 ןענָאק וצ ידּכ ,ייז ןיא ךיז טקיטיונ רע סָאװ ,טנעה יד ןֿפיױק רָאנ ךיז רע ןָאק
 ,טנעה יד טימ ןריֿפנָא ןלָאז סָאװ ,קשח םעד .,ןליוו םעד טשינ רעבָא ,ןריטסיזקע
 ןייז ,עביל יד ,זיא סָאד ןוא -- ,הלוגס עקיצנייא-ןייא ןבעג רָאנ םיא ןָאק סנױזַא
 .עביל סירעמ רעדָא סרעטָאֿפ

 ,עביל סירעמ .,ףליה ןיא ןײלַא ךיז טקיטיונ ןוא קנַארק זיא רעטָאֿפ רעד
 רע טָאה ,טיונ ןוֿפ העש רעד ןיא םיא וצ טקעלּפטנַא לָאמַאכָאנ ךיז טָאה עכלעוו
 וצ -- ,טרעהעג יז ואוו ,ןיהַא טקישעגּפָא רָאנ ,ןסױטשעגּפָא טשינ ,ןסױטשעגּפָא
 .רעדורב ןייז

 יו טײקנֿפלָאהַאבמוא ןייז טימ ןעגנעה ןבילבעגרעביא זיא רע ןעוו ,טציא
  ,טֿפַאשקנעב יד ןוא הטרח יד םיא וצ ןעמוקעגקירוצ זיא ,טנורגּפָא ןַא רעביא
 טימ טװאורּפעג טָאה רע סָאװ ,ןעמיוצ עשילַארָאמ יד ןֿפלָאהעג טשינ ןבָאה סע
 ערעייז ןוֿפ ןײגסױרַא טשינ ןלָאז ייז זַא ,ןירעמ וצ ןליֿפעג ענייז ןעלגנירמורַא ייז
 ךיז טָאה סָאװ ,ליומ קידעגיוז ַא יװ ןעוועג זיא טֿפַאשקנעב יד -- ,ןצענערג
 רע .עביל ןוֿפ טסורב רעד וצ ןטױלּפ ןוא ןעמיוצ עלַא ךרוד טערָאנעגכרודַא
 טָאג סָאװ ,םעד ףיוא טכער ןייק טשינ ךיא בָאה סָאװ רַאֿפ, :טגערֿפעג ךיז טָאה
 גנולָאצַאב ןוא טסיירט עקיצנייא יד יו טקישעגוצ רימ טָאה לרוג רעד רעדָא
 *? ןייַּפ ןיימ רַאֿפ

 -וצ ןטלּפירקרַאֿפ רעדָא ןקירעדינ ןרעסָאװ ןיא ,ןבעל שינַאגרָא ןימ רעדעי
 טגָארט סָאװ ,טײקצנַאג ענעסָאלשעגּפָא ןַא זיא ,ןעניֿפעג טשינ ךיז לָאז סע דנַאטש
 רעד ןוֿפ טקנוּפלטימ םעד רַאֿפ ךיז טכַארטַאב ןוא ךיז ןיא זרעווינוא ןצנַאג םעד
 -גייא טנָאקעג ליֿפעג סָאד טָאה ןעטיינ .םיא רַאֿפ ןֿפַאשַאב זיא ץלַא סָאװ ,טלעוו
 ךָאד .ןבעגעג םיא טָאה הנומא יד סָאװ ,לרוג ןייז וצ הענכה רעד ךרוד ןעקנערש

 ךיא סָאװ ,טנעה יד, :םיוצ יד ןכָארבעג זייוונטנעמָאמ ןבעל ןוֿפ ליֿפעג ןייז טָאה
 לייוו ,ייז ףיוא טכער ַא בָאה ךיא ;ירעמ טָאה ,ייז טימ ךיז ןענידַאב וצ ףרַאדַאב
 ךיא בָאה סָאװ .רַאֿפ ,רימ ןוֿפ לייט ַא זיא יז .ןבעל ןשינַאגרָא ןיימ וצ ןרעהעג ייז
 "? רערעדנַא רעדעי יו ריא ףיוא טכער ןייק טשינ

 ,ןרעגַאב עכעלטכעלשעג ענייז ןיא ןַאמרעגנוי רעלַאמרָאנ ַא ןעוועג זיא ןעטייג
 ןוֿפ ןרעדָאֿפ ןגעלֿפ ייז ןוא ,טשרעהַאב טשינ רעבָא ,טרילָארטנָאק ייז טָאה רע
 ,זיילסיוא רעייז םיא
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 קורדסיוא רעקיצנייא רעד זיא טקַא רעלעוסקעס םצע רעד זַא ,סע טגָאז רעוו
 - רעבָא ,ןשינעבעלסיוא ןוא ןקורדסיוא יד ןוֿפ רענייא רָאנ זיא רע .עביל רעד ןוֿפ -

 ןלעוסקעס םעד טכַארטַאב ןשטנעמ יד ןטלָאװ ,ָאי ןעוו .רעטסקיטכיװ רעד טשינ
 -שטנעמ ןוֿפ קורדסיוא ןטסכעה םעד ,געמרַאֿפ ןקיטסייג ןטסכעה םעד רַאֿפ טקַא
 סָאװ ,טכוזרעֿפײא ןַא טימ טייקנייר ןייז טיהעגּפָא ןוא ,תובישח ןוא עדרעוו רעכעל
 -ילייה ַא ןיא ,טייקילייה ַא ןיא ןבעלנעמַאזוצ עלעוסקעס סָאד טלדנַאװרַאֿפ טלָאװ
 וצ ןוא רעדמעה עטלַא טימ יו ,םעד טימ ןעלדנַאה וצ טָאטשנא ,הדובע רעק
 טשינ טָאה ןעמ רעכלעוו רעביא ,עיסלואוונָאק רעשהיח ַא ןיא םיא ןעלדנַאװרַאֿפ
 ךייר ױזַא זיא ,ןשטנעמ םוצ טָאג ןוֿפ קנַאשעג עטסכעה סָאד ,עביל ,לָארטנָאק ןייק
 זַא ,ךיז ןבעלוצטיוא ףיוא ןעלטימ ללש ַאזַא טגָאמרַאֿפ ןוא ליֿפעג ןוֿפ סעמַאג ןיא
 קורדסיוא םעד ךָאנ טֿפַאשקנעב יד טרעוו ,עביל רעתמא ןוֿפ לַאֿפ ןיא ,לָאמ טֿפָא
 ,גנוריזילַאער ענַאטנעמָאמ םצע רעד יו רעֿפיט ,רעכייר ,רעקרַאטש ליֿפ עביל ןוֿפ
 -גייא ןרעוו לָאז סע זַא ,ךייר-וצ ןוא סיורג-וצ זיא ליֿפעג טסכעה סנשטנעמ םעד

 . .קורדסיוא ןקיצנייא:ןייא ןיא ןעמונעג
 זיא ,קנַארק ןעוועג ןיילַא ןענייז ,טנידַאב םיא ןבָאה סָאװ ,טנעה יד ןעוו ,טציא

 טציא טָאה ףלָאװ-השמ -- ,לרעקלַא םעניילק ןיא טעב ןייז ןיא ןגעלעג ןעטיינ
 טָאה רֶע .טקיסעלכַאנרַאֿפ געט עבלַאה -- ,רעמיצ:-טנָארֿפ עסיורג סָאד ןעמונרַאֿפ
 םיא ןֿפלעה ןוא ןעמוק רעוו לָאז סע זַא ,רעגעלעג ןייז ףיוא טרַאװעג קידלודעג
 ןייז טלייטעגנייא טָאה רע .רוטַאנ עטייווצ ןייז ןרָאװעג זיא דלודעג .ןוטנָא ךיז
 -מוא ןגעלעג זיא עכלעוו ,טייקכעלנעזרעּפ ןייא ,ןלייט ייווצ ןיא טייקכעלנעזרעּפ
 -גוגעװַאב עלַא ,ליֿפעג ןוא קנַאדעג ןליוה ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא ,טעב ןיא ןֿפלָאהַאב

 -סָאטנַאֿפ ַא רַאֿפרעד ,טקעּפסַא ןוויסַאּפ ַא ןעמונעגנָא ןבָאה ןעגנוריסַאּפ עלַא .ןעג
 -קריוו ןוֿפ ןעמַאר יד ןוֿפ ןעגנַאגעגסױרַא זיא סָאװ ,ץנעטסיזקע ןוֿפ םרָאֿפ עשיט
 טעב ןיא ךעלגעוװַאבמוא טגיל ץרַאה ויסלוּפמיא ןַא יו ןעוועג זיא סע .טייקכעל
 ןוא טיײקידניװשעג רעד טימ ןשטנואוו ןוא ןליוו ןוֿפ לגילֿפ ףיוא ךיז טגָארט ןוא
 רָאװ ןוא עיזַאטנַאֿפ ואוו ,ןבעל ַא ןעוועג זיא סע .קנַאדעג ןוֿפ טײקכעלרעדנערַאֿפ
 .געוו ןיא ןענַאטשעג טשינ ייז ןענייז ןצענערג ןייק ןוא ,טשימעגסיוא ךיז ןבָאה

 ,ןעטיינ ןעוו ,לָאמסנעד טשרע ןביוהעגנָא ךיז טָאה טייקכעלנעזרעּפ עטייווצ יד
 ןרָאװעג זיא לוטש רעד ,לוטש-ןדילַאװניא ןייז ףיוא ןסעזעג זיא ,רענענוטעגנָא ןַא
 רע עכלעוו ףיוא ,סיֿפ ענייז -- ןעוועג זיא רע .ןבעל ןשינַאגרָא ןייז ןוֿפ לייט ַא
 ןשטנעמ טימ שטנעמ א זיא רע זַא ,טליֿפעג ךיז רע טָאה םיא ןיא ,ןענַאטשעג זיא
 ,ךיילגוצ

 גָאט ןייז ןוֿפ ןהעש עגנַאל ןעגנערברַאֿפ ןעמוקעגסיוא םיא זיא סע ןעוו ,טציא
 רעטיול ןעוועג זיא רע ואוו ,טייקכעלנעזרעּפ ןייז ןוֿפ טייקבלַאה רעטשרע רעד ןיא
 טָאה רע סָאװ ,טלעוו רעקידמולח רעד ןיִא ןענורטנַא רע זיא ,קנַאדעג ןוא ץרַאה
 ןוא ןשטנואוו ,ןרעגַאב ענעגרָאברַאֿפ ןרעיילש ןוֿפ טבעוועגסיוא ,ןֿפַאשעג ךיז
 ןיוש ייז טָאה רע זַא ,טכַאדעגסיױוא טַאהעג םיא ךיז טָאה סע סָאװ ,ןטֿפַאשקנעב
 .טקיטייזַאב ןוא טגיזַאב גנַאל ןוֿפ
 "עג םיא טָאה ןוא זיוה ןיא ןעוועג זיא ירעמ סָאװ ,טייצ רעצרוק רעד ךרוד = |
 ןוא ןטֿפַאשקנעב יד ןבָאה ,גָאט ןוֿפ ןבעל טנדרָאעג ןייז ןיא ןײגניײרַא ןֿפלָאה
 ,טרַאװעג ןוא געט עבלַאה ןגעלעג זיא רע .תוחוּכ עיינ טימ טיײנַאב ךיז ןרעגַאב

 ןיא יו ןזיײװַאב ְךיז לָאז יז ןוא ןענעֿפע ךיז לָאז ריט יד ,ןעשעג לָאז סנ ַא זַא
 ,ןֿפלָאהַאבמוא ןגעלעג זיא רע ןעוו ,גנַאל טשינ ָאד ןעוועג זיא סע יו ױזַא ,םולח

 ,רעגניֿפ עריא ןוֿפ גנורירַאב עטלַאק יד בייל ןייז ףיוא טליֿפעג רעדיוו טָאה רע
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 ךרוד ןיײרַא ןגיוז ןוא סיוא ןגיוז ןוא ןייא ךיז ןגָאנ סָאװ ,ןעגנוצ עקיטשרוד יו
 ןוא ריא וצ טליֿפ רע סָאװ ,ןליֿפעג עטסנלױהרַאֿפ יד טיוה ןייז ןוֿפ סערָאּפ יד
 רָאנ ,ובַאט ןוא טביולרעד-טשינ ,קידניז ןענייז ןליֿפעג יד .םיא וצ טליֿפ יז סָאװ
 ,..סיז ױזַא ייז ןענייז ,קידניז ןוא טביולרעד-טשינ ןענייז ייז לייוו ,רַאֿפרעד עקַאט

 ,טגיזַאב ייז רע טָאה לָאמ לייט ,ןליֿפעג עקידניז יד ןגעק טרעוועג ךיז טָאה רע

 ענייז ןוֿפ טסַאל רעד רעטנוא ןלַאֿפעג רע זיא לָאמ ערערעמ ,טשינ לָאמ טֿפָא

 -רַאֿפ רַאֿפ ןטלַאהעג ךיז רע טָאה לַאֿפ ןטצעל םעד ןיא .ןרעגַאב ענעגרָאברַאֿפ
 ןיא הנומא יד םיא וצ ןעמוקעג זיא לָאמסנעד ןוא --- ,שיזיֿפ ןוא קיטסייג ןלַאֿפ |

 רעטנוא ןעמונעגרעטנורַא ,רעצישַאב ַא ךאלמ ַא יװ .םיא טָאה יז ןוא --- ,טָאג
 .טכַאנ רענעגייא ןייז ןוֿפ ןקערש יד ןוֿפ םיא טצישַאב ןוא לגילֿפ עריא

 ,ןליוו ןכעלטעג םעד ךיז ןבעגרעטנוא ןקידהענכה ןייז ךרוד טָאג ןָא טּפינקעגנָא
 רעקידנעמיווש ןייז ןיא ץוש ַא ,טלַאהנָא ןַא ןבעגעג רָאנ טשינ םיא סָאד טָאה
 ענייז ןוֿפ טעװעטַארעג ךיז רע טָאה הנומא ןייז ןוֿפ חוּכ ןטימ .טכַאנ רערעטצניֿפ
 -גנורעטייל ַא יו ןעוועג זיא טָאג ןיא ענייז הנומא יד .ןעקנַאדעג עקיאורמוא
 טָאה רע .ןירעמ ןגעװ ןעקנַאדעג עטשימעג ענייז טרעטיילעג טָאה סָאװ ,רטליֿפ

 -ןכלעוו טימ ןוט וצ טשינרָאג טָאה ןירעמ ךָאנ טֿפַאשקנעב יד זַא ,טדערעגנייא ךיז
 ןוֿפ גנַאזעג ַא וצ הוואּת ןייז ןבױהעגֿפױא טָאה רע .רעגַאב ןקידהוואּת זיא-סע
 יד ןוא ...טֿפַאשקנעב רעכעלדנעמוא ןַא ןיא טזײלעגֿפױא ךיז טָאה סָאװ ,עביל
 עשיזיֿפ עלַא ןוֿפ ןיהַא ןענורטנַא זיא רע סָאװ ,טלעוו יד ןעוועג זיא טֿפַאשקנעב
 ,טלייטעגסיוא םיא טָאה ןבעל סָאד סָאװ ,דייל עשילַארָאמ ןוא

 ןירעצישַאב עקיצנייא יד ןעוועג טציא זיא עכלעוו ,רעטומ יד טָאה יאדווָא .
 סנעטיינ ןעניוועג וצ תוחוּכ עריא ןיא ץלַא ןוטעג ,ןבילבעגרעביא םיא זיא סָאװ
 ןעוו ,טציא .ץַאלּפ סֿפלָאװ-השמ ןעמענרַאֿפ וצ טימעג ךיז טָאה הרובד .יורטוצ
 טָאה ,ףליה סיועטָאֿפ ןייז ןוֿפ ןרָאוװעג טבױרַאב קידתידזכַא יױזַא זיא ןוז ריא-

 טכַארטַאב טָאה הרובד .ןוז ריא וצ עביל יד טקעוװרעד ךיז ץרַאה סהרובד ןיא
 טשינרָאג ןָאק ןעמ סָאװ ,ןביוא ןוֿפ טקישעג ,קילגמוא ןַא יוו טייהקנַארק סנעטיינ
 ןצנַאג ריא טימ רעבָא .םיא וצ טלַאק ןעוועג יז זיא רַאֿפרעד ןוא ,םעד ןגעק ןכַאמ
 ביוא ןוא ,דניק ריא רַאֿפ טקיטולבעג ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ץרַאה ריא ךָאד טָאה שואי
 דלוש סנעטיינ רעמ ןעוועג סע זיא ,םיא ןוֿפ טרעטייוורעד ןעוועג טציא זיב זיא יז
 עטלַאק סרעטומ רעד טריּפשרעד טָאה שוח ןֿפרַאש ןייז טימ ןעטיינ .עריא רעדייא
 ייב טרעמַאהעגסיוא ױזַא רָאנ זיא סָאװ ,תונשקע ןַא טימ ןוא ,םיא וצ גנואיצַאב
 טָאה רע .ךיז ןוֿפ טרעטייוורעד ױעטומ יד ןטלַאהעג רע טָאה ,סעקילַאק ןשטנעמ
 ריא ןוֿפ ןסע טלָאװעג טשינ לָאמ ןייק טָאה רע .ךיז וצ טזָאלעגוצ טשינ טושּפ יז
 רע סָאװ ,רַאֿפרעד ןעוועג סע זיא יצ .ריא ןוֿפ ןענידַאב ךיז טזָאלעג טשינ ,טנַאה
 ,ליֿפעג תונמחר עשירעכערבצרַאה סָאד יו רעמ רעטומ ןייז ןוֿפ טרַאװרעד טָאה
 טליּפשעג רע טָאה טייהקנַארק רעצנַאג ןייז ךרוד רָאנ ,ןבעגעג םיא טָאה יִז סָאװ
 ,טכַאמעג ךיז טָאה סע ןעוו .סיעכהל-וצ ןקידתונשקע ןַא ,ץנַאט-זגורב ַא ריא טימ
 טשינ ךיז טָאה רע זַא ,לבלעוועג ןיא ןעמונרַאֿפ ױזַא ןעוועג זיא ףלָאװ-השמ זַא
 טָאה ,ןוטנָא ךיז ןֿפלעה טלָאװעג םיא טָאה רעטומ יד ןוא ,ןסײרקעװַא טנָאקעג
 שיזיפ ַא שממ טליֿפ רע זַא ,טדערעגנייא ךיז טָאה רע .,טזָאלעג טשינ טושּפ ךיז רע

 .ןָא ןיא טריר יז ןעוו ,לָאמ ןדעי ןדייל
 טעװ עטַאט רעד זיב ןטרַאװ ןיוש לע ךיא .עמַאמ ,טשינ ףרַאדַאב'מ --

 עסַאמירג רעקידרעצ ַא טימ ןרעוו ךיז ןוא ןגָאז ריא רע טגעלֿפ --- ,ןעמוקֿפױרַא
 ,טנעה עריא ןוֿפ ,םינּפ ןייז ףיוא
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 ןרעֿפטנעּפָא קידנעטש הרובד טגעלֿפ --- ,ןסעֿפױא טשינ ךיד לעװ ךיא ---
 ךיז טקערש רע יװ קוק ַא רָאנ ביג -- ,גנוגערֿפױא טימ ןטנעמָאמ עכלעזַא ןיא
 ,רימ רַאֿפ

 טָאה יז .ךיז וצ ןוז ריא ןוֿפ טײקדמערֿפרַאֿפ עצנַאג יד טליֿפעג טָאה הרובד
 .עבטמ רעבלעז רעד טימ טלָאצעג םיא

 יד קילגמוא סָאד רימ ףיוא טקישעג וטסָאה סָאװרַאֿפ ,םלוע-לש-ונובר ,יוא,

 רעטומ ןשיוצ גנואיצַאב עכעלטנייֿפ יד טעדליבעגסיוא ךיז טָאה זייווכעלסיב ןוא
 ,טײהקנַארק ןייז ךרוד ןוז ןוא

 ענערױלרַאֿפ יד ןעניוועגקירוצ ןעלטימ עלַא טימ טוװאורּפעג טָאה רעטומ יד
 ןעוועג זיא ןעטיינ ןעוו ,ץרַאה ריא טכַאמעג לוֿפ טָאה סָאװ ,טײקטרַאצ עכעלרעטומ
 םוצ ןייז וצ טוג ץרַאה ץנַאג ריא טימ טימעג ךיז טָאה יז .לַאמרָאנ ןוא ןיילק
 ריא וצ טַאהעג טָאה יז סָאװ ,ליֿפעג -תוירחַא םעד בילוצ רָאנ זייוולייט ,"עקילַאק;
 ןעוועג ךיוא רעבָא זיא סע .ןרעוװ קנַארק סנַאמ ריא טניז "דניק ךעלקילגמוא,
 ריא ןיא טקעוורעד ךיז טָאה סָאװ ,ליֿפעג-תונמחר עכעלרעטומ-ףיט סָאד ייברעד
 ,דניק ךעלקילגמוא ריא וצ

 זיא עטַאט רעד ?ריד ףיוא ןבעג גנוטכַא טציא טעװ רעוו ,דניק ןיימ --- |
 ,טגָאזעג לָאמ ןייא םיא יז טָאה +- ,קנַארק

 .רעוו ןעניֿפעג ןיוש ךיז טעו סע ,עמַאמ ,טשינ ךיז גרָאז --
 ,ןוטנָא ךיז ןֿפלעה ריד לעװ ךיא ,םוק ? רעדנַאנַארעביא וטטגיל סָאװ ---
 ,ריא ןגעק טרעוועג ךיז ןעטיינ טָאה -- ,טשינ ףרַאדַאב ןעמ --
 יד טורעג טשינ טָאה רעגניֿפ עריא ףיוא סָאװ .ןעוועג קידלוש יז זיא סָאװ

 ןייז ןיא טליֿפעג טָאה רע סָאװ ,טייקכייו עקידנטעלג-קידתונמחר יד ,טײקטרַאצ
 ךָאד סע טָאה רעטומ יד ןעוו ןוא ?טרירַאב םיא ןבָאה ייז ןעוו ,רעגניֿפ סרעטָאֿפ
 ךיז ןֿפלעה םיא טלָאװעג ןוא םיא ןוֿפ קעד יד ןבױהעגֿפױא טָאה ,ןוט טוואורּפעג
 .טזָאלעג טשינ ךיז רע טָאה ,ןוטנָא

 ,ןטעבעג ןֿפלָאהַאבמוא ךיז רע טָאה -- ,טשינ סע וט ,עמַאמ ,טשינ סע וט --
 "צרַאה סנעטייג טעב-ןעקנַארק ןייז ףיוא ןענירעד טרעהרעד טָאה ףלָאװ-השמ

 ; ןֿפורעגנײרַא ןוא זוּכ ַא ןוטעגנָא ךיז רע טָאה ,טענעג קידנסייר
 . יייהרובד ,הרובד ...ורוצ םיא זָאל ,הרובד --
 רענייק ךָאד ןיא סע .טעב ןיא ױזַא גָאט ןצנַאג ַא ןגיל ךָאד טסעװ וד ---

 ,ןֿפלעה ריד לָאז סָאװ ,ָאטשינ
 .ןגיוושעג קידתונשקע טָאה ןעטיינ
 טָאה -- ,טשינ רעטומ רענעגייא ןייז ןוֿפ ,ךיז רע טזָאל רעדמערֿפ ַא ןוֿפ --

 .רעצ טימ ןגיוא יד טשיוועג ךיז הרובד
 רע זַא ,טסואוועג טָאה רע .רעטומ רעד ףיוא ןגָארקעג תונמחר טָאה ןעטיינ

 ןעמוקעג זיא סָאװ ,טײקױמערֿפעגּפָא רעד ןיא זַא ,ריא יױגעק טכערעגמוא זיא
 טָאה רע ,ןיינ .רעטומ ןייז יו קידלוש ליֿפ ױזַא טַארוקַא רע זיא ,ייז ןשיווצ
 .ןֿפלעה ךיז טנָאקעג טשינ ךָאד טָאה רע .ךיז ףיוא דלוש עצנַאג יד ןעמונעג

 סע זיא יצ ,רעטומ ןייז וצ םיא ןיא טלקיװטנַא ךיז טָאה ליֿפעג רענדָאמ ַא
 'ןריױרֿפעגּפָא ,טליקעגּפָא טָאה סָאװ ,טײקדמערֿפעגּפָא רעגנַאל רעד בילוצ ןעוועג

 -ַאבמוא ןייז ןיא סָאװ ,ןעטיינ רָאנ ,ןוז ןוא רעטומ ןשיוװצ טיײיקכעלריטַאנ עדעי

 ןעוו ,טייקידועמעש ןוֿפ ליֿפעג ןדעי ןרױלרַאֿפ טַאהעג רע טָאה טײקנֿפלָאה

 . טָאה רע ןעוו ,טציא טָאה ,רעּפרעק ןטעקַאנ ןייז טרירַאב ןבָאה טנעה עדמערֿפ

 ןייז ןקירדרעטנוא טנָאקעג טשינ ,ףליה סרעטומ ןייז ןיא טקיטיונטג יױזַא ךיז
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 ןעגנערב ןֿפוא-ןיאב טנָאקעג טשינ טָאה "רע ,רעטומ ןייז רַאֿפ טייקידוועמעש
 ןוא רעּפרעק םענעֿפלָאהַאבמוא ןייז ןעז ןלָאז ןגיוא סרעטומ ןייז זַא ,ךיז רעביא
 טייקידוועמעש ןוֿפ ליֿפעג סָאד .בייל טעקַאנ ןייז ןרירַאב ןלָאז טנעה סרעטומ ןייז
 ,רעצ ןשילַארָאמ םעד ןוא טייקכעלנייּפ רעשיזיֿפ רעד ןוֿפ ןעוועג רעקרַאטש זיא
 "נָא ןעוועג זיא רע .טֿפַאשרַאֿפ םיא טָאה רעטומ ןייז ןגעק תונשקע ןייז סָאװ

 - .םעד ןגעק קיטכעמ
 ךיז הרובד טָאה -- ,דניק ןגייא ןיימ ןוֿפ ןרָאװעג טדמערֿפרַאֿפ ןיב ךיא --

 ,ןֿפלָאװ-השמ רַאֿפ טגָאלקַאב
 "עג קזוח ףלָאװ-השמ טָאה -- ,ןרָאװעג טדמערֿפרַאֿפ ,השעמ ַא רעדיוװ --

 .בייוו ןייז סיוא טכָאמ
 ןרעלקוצכָאנ רָאנ יו ןבילבעגרעביא שרעדנַא טשינרָאג ןענעטיינ זיא לייוורעד

 | .ךיז ןגעוו ןריטידעמ ןוא
 םיא טגָאי סָאװ ,בייל ַא ןוֿפ ןֿפָאלטנַא ןעוועג טלָאװ רע יװ ןעזעג ךיז טָאה רע

 רעבָא ,םיא ןוֿפ ןֿפָאלטנַא זיא ןוא טעװעטַארעגּפָא ךיז רע טָאה לָאמ ןייא .ךָאנ
 זיא בײל רעד ןוא -- ,געטש םענעטלַאהַאב ַא וצ ןעמוקעגנָא רע זיא םיוק
 ...ָאד רעדיוו

 ךאלמ ַא יװ ףליהוצ ןעמוקעג ןיוש םיא זיא רוטַאנ עזעיגילער ןייז רעבָא
 קֿפס ןוֿפ ביל םעד ןוֿפ םיא ןצישַאב וצ דרעװש רעטקערטשעגסיוא ןַא טימ

 + .שואי ןוא .;

 -מיטשַאב ַא זיא ,ןייז טשינ לָאז סע ךַאווש ןוא טלּפירקרַאֿפ יװ ,ןבעל רעדעי;
 ,טֿפַאשלעזעג רעד ןיא ץַאלּפ ןטמיטשַאב ַא טימ ,ןביוא ןוֿפ ןבעגעג ,טײקצנַאג עט
 .ןוֿפ סָאבעלַאב רעד טשינ ןיב ךיא .קעווצ ןטמיטשַאב ַא רַאֿפ ןֿפַאשַאב טָאג ןוֿפ
 ,רעבירעד רמוש רעד רָאנ ןיב ךיא .רערעדנַא ןַא זיא סָאבעלַאב רעד .ןבעל ןיימ
 ,עטסעב סָאד ןבעל ןיימ סיוא ןכַאמ וצ ,רעווערעק רעד ןוא ,רעזייווגעוו רעד ןוא
 -ַאב ױזַא ךימ טָאה טָאג ביוא .שטנעמ ןוא טָאג ןוֿפ טסניד ןיא ,ןָאק ךיא סָאװ
 ,ןליוו סנרעדנַא ןַא ןוֿפ ץנעטסיזקע ןיימ טימ קיגנעהּפָא ןייז לָאז ךיא זַא ,ןֿפַאש
 סנרעדנַא םעד ןעניוועג וצ טייקכעלגעמ יד ןוא ןעלטימ יד ןבעג רימ רע טעוו
 רָאנ יו ןרעוו ןענואוועג טשינ שרעדנַא ןָאק ןליוו רעדמערֿפ רעד ביוא ןוא ,ןליוו
 ,עביל עכעלרעטומ יד רעדָא עכעלרעטָאֿפ יד ןצנַאלֿפניא רע טעװ ,עביל ךרוד
 ןַארַאֿפ טשינרָאג זיא טָאג ייב .ןדמערֿפ םעד ןיא ,ריא ןיא ךיז קיטיונ ךיא סָאװ
 ערעדנַא ןייק ,ןיז ןוא סרעטָאֿפ סיוא ןעײטשַאב ןשטנעמ עלַא .סדמערֿפ ןייק
 ."אצמנב טשינ ןענייז ןשטנעמ

 טָאה רָאטקָאד רעד זַא ,ןרָאװעג רעסעב ליֿפ ױזַא ףיוא ןיוש זיא ןֿפלָאװ-השמ
 םיא טעװ ןעמ זַא ,טרַאװעג ןעמ טָאה טציא .טעב ןוֿפ ןײגרעטנורַא טזָאלעג םיא
 ןבָאה ירעמ ןוא גניווריוא סָאװ ,גנוניואוו רעיינ רעד ןיא ןריֿפרעבירַא ןענָאק
 זיב ,לייורעד טעװו ןעטיינ ,.ןרעטלע יד רַאֿפ טֿפַאשתונכש רעייז ןיא ןעגנודעג
 ,.רעטָאֿפ ןטימ ןביילב ,ךיז רַאֿפ ןענעדרָאנײא סעּפע ןענָאק טעװ רע

 -רַאֿפ טעוו רע ױזַא יו ןלעטשרָאֿפ ךיז טנָאקעג טשינ רעבָא טָאה ףלָאװ-השמ
 לבלעוועג סָאד ןזָאלרעביא טעװ רע ױזַא יוװ ,סָאג עטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא יד ןזָאל
 ןרָאי עטסעב יד טנױאוועגּפָא ייז ןשיוצ טָאה רע סָאװ ,םינכש יד ,רקֿפה ףיוא
 טָאה טָאג זַא ,ןזיוועגסיוא םיא ךיז טָאה סע .עקירעמַא ןיא ךיז טניֿפעג רע סָאװ
 : ןוֿפ םינכש עמערָא יד רַאֿפ לָאז רע ידּכ ,לבלעוועג ןייז ןיא טצעזעגניירַא םיא
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 . ןוא --- ,זיּפש רעייז ןגרָאמירֿפ ןדעד ןלעטשוצ סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד
 ןיוש ןבָאה םינכש עטלַא עטסרעמ יד וליֿפַא ןעוו ? ןזָאלרַאֿפ סָאד רע ןָאק ױזַא יו
 עטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא יד טָאה ,ןברָאטשעגסיױא ןענייז רעדָא קָאלב םעד טזָאלרַאֿפ
 .ףושיּכ ךרוד יװ ךיז וצ ןדנובעגוצ ןֿפלָאװ-השמ ןטלַאהעג סַאג

 -רעבירַא דלַאב ךיז לָאז ףלָאװ-השמ זַא ,ןענַאטשַאב טשינ זיא שטיװָאנַאזַאכ ר"ד
 -רעביא םיא טַאהעג ארומ טָאה רָאטקָאד רעד ןוא ,ךַאוװש ןעוועג ךָאנ זיא רע .ןעיצ
 | ; טייצ-וצ-טייצ ןוֿפ טנָאמרעד םיא רע טָאה ךָאד .ןגָארטוצ

 ןיא .ןקַאּפ ןעמענ ךיז טלָאז ריא זַא ,טייצ ןיוש זיא סע ,ףלָאװ-השמ 'ר .ונ ---
 .ךיז ןעיצרעבירַא ןענָאק ןיוש ריא טעװ םורַא ייווצ-ךָאװ ַא
 ןוט וצ ןכַאז ליֿפ ךָאנ בָאה ךיא ?דניוושעג ױזַא ? םורַא ייווצ-ךָאװ ַא ךיא = |
 ,הריד יד זָאלרַאֿפ ךיא רעדייא

 !ןוט וצ סנױזַא סָאד ריא טָאה סָאװ ---
 בָאה ךיא .לבלעוועג ןטימ תילכּת ַא ןכַאמ ןעז ןעמ ףרַאדַאב ,סנטשרע --

 ,הרוחס ךָאנ ךָאד
 ךיז טֿפור --- ,ריד ןָא לבלעוועג ןטימ תילכּת ַא טכַאמעג ןיוש טָאה ןעמ ---

 -קעװַא רע טָאה הרוחס יד .תובוח עלַא טלָאצַאב טָאה גניווריוא --- .הרובד ןָא
 םיא טָאה רָאטקָאד רעד .ןגעלעג זיא ןעטיינ ואוו ,לָאטיּפש םעד ןיא טקישעג
 | .ןוט וצ סָאד ןטָארעג

 ?ןסיוו ןיימ ןָא ,ייא ---

 טֿפרַאדַאב רשֿפא ךיד טָאה ןעמ ? גרָאז ערעדנַא ןייק טשינ טסָאה וד ,סָאװ ---
 ,בייוו סָאד טגָאז --- ? ןיירַא לבלעוועג ןיא ןלעטשּפָארַא טעב ןטימ

 סדעמַאלעמ יד ,טלײטעצ םינכש עמערָא יד לייט ַא שטָאכ רע טלָאװ ---

 יד רעדָא ,סור םעד רעדָא ,ךעלדנעק רָאּפ ַא ,רעקוצ טנוֿפ רָאּפ ַא טקישעגניײרַא
 םינוק עיירטעג ןרָאי ליֿפ .ױזַא .רעליד-קנָאשזד םעד ןעלגילעז רעדָא ,סינָאט
 ,..סױרַא ךיז ןעיצ ןוא לבלעוועג סָאד ןכַאמרַאֿפ רימ זַא ,טציא .ןעוועג

 ,טגָאזעג עקַאט םיא טָאה טענ -- .הרובד טגָאז -- ,טלייטעצ ,טלייטעצ ---
 ,ןךוט ױזַא לָאז רֶע זַא

 לבלעוועג ןטימ ,ונ --- .טקיאורַאב ףלָאװ-השמ טרעֿפטנע -- ,טוג זיא ױזַא ---
 .ץכערק ַא טימ וצ רע טיג -- ,ןעקנַאד וצ טָאג ,קיטרַאֿפ ןיוש רימ ןענייז

 ? םָארק יד ןזָאלרַאֿפ וצ דָאש ַא ריד זיא סע ?ןַאמ ןיימ ,וטסצכערק סָאװ ---
 ןרָאי ליֿפ ױזַא .דָאש ַא ןיא יאדוװַא ?ןצכערק טשינ ךיא לָאז סָאװ רַאֿפ ---

 ,םינכש עמערָא יד טֿפױקרַאֿפ
 טשינ ןלעוו ייז ,ריד ןוֿפ ןייז רעגילק ןלעװ ייז ,ןוט ערעדנַא ןיוש סע ןלָאז ---

 .ןוטעג סע טסָאה וד יו גרָאב ףיוא ןבעגקעוװַא
 .ןשטנעמ עמערָא ףיוא תונמחר ַא עקַאט ךָאד זיא ? ױזַא טוג סע זיא ---
 ,טַאהעג תונמחר ןיוש גונעג טסָאה וד ,ןבָאה תונמחר ערעדנַא ןלָאז ---
 ,ףלָאװ-השמ טגָאז --- ,ןקידילרעד ןינע ןייא ךָאנ ןעמ ףרַאדַאב טציא ,ונ ---
 ,בייוו סָאד טגערֿפ --- ? רעטייוו זיא סָאװ ---

 -רעד ףרַאדַאב רע סָאװ ,זיא ןינע רעד סָאװ ,טגָאזעג טשינ טָאה ףלָאװ-השמ = |
 :ןענעטיינ וצ ןֿפורעגנָא ךיז רע טָאה לסיב ַא רעטעּפש רָאנ ,ןקידייל

 ןייז לָאמ ןייא טלָאװעג ךָאנ ךיא טלָאװ ,םוקמ םעד זָאלרַאֿפ ךיא רעדייא ---
 גנַאל ןיוש .םידיסח יד ייב ,טירטס קלָאֿפרַאנ ףיוא לשרדמ:תיב רעזדנוא ןיא
 .ןעוועג טשינ טרָאד
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 ןטרַאװ טזומ וד ,עטַאט .ןזָאל ךיד טעװ רָאטקָאד רעד יצ ,טשינ סייוו ךיא -- |
 .ןרעוו טנוזעג ןצנַאג ןיא טסעוװ וד זיב

 ךיא לעװ יױזַא יו .ןוָאט-ןוָאד ןוֿפ ,ןענַאד ןוֿפ סיױרַא ךָאד ךיז ךיא יצ --
 ?ייז וצ ןעמוק

 .יסקעט ַא טימ ןיזַא ןעגנערב ךיד טעװ ןעמ --
 ? טירטס קלָאֿפרָאנ ןייק ---
 .ָאי ,ָאי ---

 ,לייוו ַא ןגיוושעג טָאה ףלָאװ-השמ
 -עג ךיז טלָאװעג ךיא טלָאװ ,ןענַאד ןוֿפ סױרַא ךיז יצ ךיא רעדייא ,ךָאד ---

 ,שטנעמ ַא רָאנ ךָאד זיא ןעמ --- .טגרָאזרַאֿפ רע טגָאז --- ,ייז טימ ןענעגעז
 ךיא .תבש ַא ףיוא לָאמַא ןיהַא ןעגנערב ךיד טעוװ ןעמ ,עטַאט ,טשינ גרָאז --

 ,םעד ןגעוו ןגניווריוא טימ ןדייר לעוװ

 ,ןוז ןיימ ,עקַאט סָאד וט --

 זיא רעמוז רעד .טניישעג טָאה ןוז יד .ןסיורד ןיא ןרָאװעג םערַאװ זיא סע
 גנילירֿפ םעד קידנזָאלרעביא ,קרָאי-וינ ןיא ךעלנייוועג יװ ,םָאטּפַאר ןעמוקעגנָא
 - .געװ ןֿפױא ואוו-ץעגרע

 טוָאלעג רָאטקָאד רעד טָאה ,ןגיוצעגרעבירַא ךיז טָאה ןעמ רעדייא ,לייוורעד = |
 ןציז .ןוז רעד ןיא לוטש ַא ףיוא ןציז וצ ןסיורד ןיא ןֿפלָאװ-השמ ןעמענּפָארַא
 ןוא לבלעוועג-זייּפש ןטכַאמרַאֿפ םעד רַאֿפ ןלוטש ףיוא עדייב ןוז ןוא עטַאט ןיוש
 יד ,רעזייה יד ,לסעג סָאד טכַארטַאב טָאה ףלָאװ-השמ .ןוז רעד ןיא ךיז ןעמערַאװ
 ןעזעג ייז טלָאװ רע ךיילג ,רַאוטָארט ןֿפױא טגעװַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ
 ןגייא ןייז טנעקרעד טשינ טָאה רע .לָאמ ןטצעל םוצ יא ,לָאמ ןטשרע םוצ יא
 ,ךיז ןעיוברעביא ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה סַאג עטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא יד .לסעג
 רעד ןוֿפ ןלַאֿפעג ןענייז סעקלעב .ןשיור ַא ןוא ןּפַאלק ַא ןעגנַאגעגנָא ןיא סע
 -ַאמ-יוב טכַארבעג ןבָאה סָאװ ,ןרָאֿפעגנָא ןענייז רענעגעוו-אשמ עסיורג .סנטייוו
 ןצנַאג ןיא ןעוועג ןיוש זיוה סירעה זיא ,רעוויר-טסיא םוצ ,קע םייב .ןלַאירעט

 ,זיוה סירעה ןענַאטשעג זיא סע ואוו ,ץַאלּפ רעד זיא רַאֿפרעד .ןסירעגרעטנורַא |
 סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד ןוֿפ רעניואוונייא יד ואוו .ץַאלּפ רעקידייל רעד
 דרעֿפ סרעליד-קנָאשזד םעד גילעז ןוא "רענטרעג; ערעייז טצנַאלֿפעג ןבָאה
 ןכיוה ַא טימ טלעטשרַאֿפ ןעוועג ,סגָאטנוז יד ןיא טרעטיֿפעג ךיז טָאה ינָאטנַא
 ,לסעג ןוֿפ רעוויר-טסיא םעד ןטינשעגּפָא טָאה סָאװ ,טױלּפ

 -נואוו טימ ןָא ףלָאװ-השמ טזייוו --- ,ךייט םעד טלעטשרַאֿפ ןבָאה ייז ,עז --
 ,ךייט גערב םוצ גנַאגוצ םעד טּמַאצעגּפָא טָאה סָאװ ,טױלּפ ןֿפױא רעד

 טציא טעוװ ךייט רעד .זױה-טנעמטרַאּפַא ןרעדָאמ ַא טרָאד ןעיוב ייז ,ָאי --
 ,זיוה ןוֿפ רעניואוונייא יד ןרעהעג

 ךייט ַא זַא ןעמַאצּפָא טשינ ןעמ ןָאק ךייט ַא זַא ,טניימעג בָאה ךיא ןוא --
 .ןעמעלַא טרעהעג

 םעד טמַאצעגּפָא רָאנ ןבָאה ייז ,ךייט םעד טמַאצעגּפָא טשינ ןבָאה ייז ---
 ,גנַאגוצ

 ! טכַאמרַאֿפ זיא םיא וצ גנַאגוצ רעד זַא ,ךייט םעד ןוֿפ ךיא בָאה סָאװ ---
 ,עבלעז סָאד ןייז טינ סַאג עטסקיצרעֿפ-ןא-טכַא יד ןיוש טעװ ךייט םעד ןָא
 ,ףלָאװ-השמ ּפָא טצכערק -- ,דָאש ַא ,ןעוועג סָאװ
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 -רַאֿפ רעד רַאֿפ ןסיורד ןיא ךיז ןשיװצ ןדייר ןיא ןטלַאה ןוז ןוא רעטָאֿפ יו
 ,לבלעוועג-סערּפ ןייז ןוֿפ רעטצנעֿפ ןכרוד שטיווָאמיײכ ייז טעזרעד ,םָארק רעטכַאמ
 ןֿפורעגנָא םיא ןענעטיינ טימ טלטרעוועצ טַאהעג ךיז עקַאט טָאה שטיווָאמייכ
 ,םיא טימ ןוט וצ ןבָאה טשינרָאג רעמ טלָאװעג טשינ ןוא *רעטעברַא ןוֿפ טנייֿפ ,
 -השמ וצ ךיז-ןטלַאהרַאֿפ ןייז ףיוא ןֿפורעגּפָא ךיוא ךיז אליממ ןיוש טָאה סע סָאװ
 -ַאד גניווריוא זַא ,גנוטייצ רעשידיי ןייז ןיא טנעיילעג טָאה רע רעבָא טניז ; ןֿפלָאװ
 ,ךָאינוי רעד טימ טכיילגעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא יקסווָאדיװ
 "יװַאד ןבעגסױרַא סָאד טלעטשעגּפָא ןוא סרָאטקַארטנָאק עלַא טגָאזעגּפָא טָאה
 גנוטייצ יד סָאװ ,רעזייה עטַאוירּפ ןיא ןטעברַאסיױא םוצ ?סלדנָאבא סיקסווָאד
 יד רַאֿפ רעטסומ ַא רַאֿפ טלעטשעגסיױרַא ןוא רַאֿפרעד טמירעג רעייז םיא טָאה
 גנוטייצ-רעטעברַא יד זַא ,ןעזעג טָאה שטיוװָאמיײיכ טניז -- ,ןטנַאקירבַאֿפ ערעדנַא
 טימ טכַאמעג םולש הבשחמ ןייז ןיא רע טָאה ,ןגניווריוא טימ סעמיצ ַאזַא טכַאמ
 / סעּפע ןעטיינ ךָאד טָאה ,ױזַא ביוא ןוא .טעברַא סנעטיינ יאדוװַא זיא סע .ןענעטיינ
 .ןוטעגֿפױא

 ןייז ךָאנ סָאג רעד ףיוא ןעמוקרעטנורַא לָאמ ןטשרע םוצ ןֿפלָאװ-השמ ןעזרעד

 ,ןישַאמ רעד ייב ןזיוה ןוא דמעה ןיא ןסעזעג זיא רע יװ ,רע טָאה ,טייהקנַארק
 ךיילגוצ עקַאט ןוא ןֿפלָאװ-השמ ןייז הלוח רקבמ רעבירַא זיא ןוא ןבױהעגֿפױא ךיז
 ,ןרָאװעג ריואוועג טשרע זיא רע זַא ,ךָאנ טרֿפב ןוא .ןענעטיינ טימ םולש ןכַאמ
 ...סַאג עטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא יד דלַאב ןזָאלרַאֿפ סיקסווָאדיװַאד יד זַא

 רע טיצ -- ,טענ ,ךיוא ךיד ןוא .ףלָאװ-השמ .,ןעז וצ ךייא ךימ טײרֿפ סע +-
 ןייד טימ ןוטעגּפָא טעברַא לקיטש טוג ַא -- .טנַאה עטיירב ןייז ןענעטיינ סיוא
 ,גנוטייצ רעד ןיא טנעיילעג בָאה ,רעדורב

 ןייז טימ ןוטעג ןיילַא רעדורב ןיימ טָאה סָאד .ןוטעג טשינ סָאד בָאה ךיא ---
 .ןעטיינ טרעֿפטנע --- ,ןליוו ןטוג םענעגייא

 טימ סיוא יבַא ,קַאזָאק ַא ןוֿפ ?קוליח רעד זיא סָאװ ,ױזַא ןייז סע לָאז --
 !ןעייר ערעזדנוא ןיא קירוצ ךיד ןעמ טעז ןעוו ,ונ --- .ךעלדנָאב סיקסווָאדיװַאד

 ערעייא ןיא קירוצ ןבָאה קרַאטש ױזַא ךימ טליוו ריא יצ ,טשינ סייוו ךיא --
 .ןעטייג טגָאז -- ,ןעייר

 ,טנעה עלַא ןבָאה ןעמ ףרַאדַאב ,קיירטס םעד ןיא ,טציא ---

 ךימ ןבָאה ייז 1 סרעקיירטס יד רַאֿפ ןדייר וצ ןזָאלוצ ןעד ךימ ןלעוו ייז ---
 .רעטעררַאֿפ ַא רַאֿפ ןגירשרַאֿפ ךָאד

 ןטלַאהעגנָא טָאה רעדורב ןייד ןמז-לּכ .טשינ טסייוו וד ...רעטעררַאֿפ ַא ---
 טריֿפ רע זַא ,רעבָא טציא .ריד ףיוא ןלַאֿפעג ךיוא קעלֿפ רעד זיא ,סלדנָאב יד
 טימ טלטעסעג טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא ןוא קידנעטשנָא ףיוא ךיז
 / ...סרערושטקעֿפונַאמ ערעדנַא רַאֿפ רעטסומ ַא טימרעד ןזיוועג ןוא ןָאינוי רעד
 ,טעברַא לקיטש ןייד זיא סע זַא ,ךָאד טסייוו ןעמ

 !רעטעברַא יד רַאֿפ סלָאה-קיירטס ןיא ןדייר ןזָאל ךימ ייז ןלעוו ,ונ ---
 ןָא ךיז טדנעוו סָאד ,רימ ןָא טשינ ךיז טדנעוו סָאד .טשינ ךיא סייוו סָאד ---

 -נַא סעּפע וטסנָאק ,ןדייו טשינ ביוא ,ונ .ןעמיטשַאב וצ ןבָאה ייז ,םילודג יד
 .ןוט שרעד

 ,לשמל ,סָאװ ---
 וד ,ייז טימ טסיב וד זַא ,ןעז ייז ןלָאז .רעטעברַא יד טימ ןטעקיּפ ןייג ---

 ,רעטעברַא יד רַאֿפ טדערעג לָאמ ליֿפ ױזַא ךָאד טסָאה
 ?ןטעקיּפ ןריֿפ ךימ ריא טעװ ,ונ --
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 סעשטיווָאקוװעל רַאֿפ ןעגנערב ךיד לעװ ךיא .ןויֿפ ךיד ךיא לעוװ יאדוװַא --
 טלעטשעגנָא טָאה רע ,טגָאז ןעמ .רעטיב רעייז ףמַאק רעד זיא טרָאד ,ּפַאש
 .עיניל-טעקיּפ רעד ךרוד ןסײרכרודַא אקווד ךיז ןליוו סָאװ ,סבעקס

 ,ןייג ךיא לעװ ,ןריֿפ ךימ טעװ ריא ביוא --
 ןוטעג גונעג ןיוש טסָאה .טשינ ףרַאדַאב ןעמ ,ןוז ,טשינ ףרַאדַאב ןעמ --

 ןוא ,טשינרָאג רַאֿפ זדלַאה םעד ךיז ןגירשעגסיוא ,ייז רַאֿפ טדערעג טסָאה ,ייז רַאֿפ
 ,ןיילַא ךיז רַאֿפ ןוט ןבייהנָא וטסֿפרַאדַאב טציא .טגָאירַאֿפ ךיד ןבָאה ייז

 ,טירטס קלָאֿפרָאנ ףיוא לביטש-םידיסח ןייד ןיא ןייג טסליװ וד ,עטַאט --

 רעד שטָאכ ,םידיסח ענייד טימ ןענעװַאד וצ ,ןוָאט:ןוַאד טטזָאלרַאֿפ וד רעדייא
 ? ךעלרעֿפעג זיא סע זַא ,טגָאז רָאטקָאד

 ,ןייג ךיא ליוו יאדוװַא ---
 --- יייז טימ ןענעװַאד ליוו ךיא ןוא --- םידיסח עניימ ןענייז רעטעברַא יד --

 | .ןעטיינ טרעֿפטנע
 | .ןגיוושעג טָאה ףלָאװ-השמ
 -ָאמייכ ךיז טלגערּפ --- !ףלָאװ-השמ ,טרעֿפטנעעגּפָא ךייא רע טָאה ,ָאהָא --

 טזָאלרַאֿפ רע רעדייא ,םידיסח ענייז טימ ןענעװַאד ליוו רע --- .תחנ רַאֿפ שטיוו
 לייט .ןֿפומ ןזומ עלַא רימ .ןענַאד ןוֿפ קעוװַא טֿפומ ןײלַא ריא טשינ רָאנ ,ןוַאט -ןוָאד
 ינָאט ,דעמַאלעמ רעדורב םעד -- .,רעזייה יד ןוֿפ ןֿפרָאװעגסױרַא ןיוש ייז ןבָאה
 ,"ַאגָאב ַאלָא; קַאילַאּפ םעד וליֿפַא ,רעליד-קנָאשזד םעד לגילעז ,רענעילַאטיא םעד
 ןֿפרַאװ טײלעמערָא עלַא .טיירג ךיז ןכַאמ וצ טגָאזעגנָא ךיוא ןיוש ייז ןבָאה רימ
 -טרַאּפַא ףיוא ןלעטש ןוא רעזייה יד רעטנורַא ןסייר ייז .ןענַאד ןוֿפ סיױרַא ייז
 -טסיא ןצנַאג םעד טלעטשרַאֿפ ןנָאה ייז יו טעז ריא .עכייר רַאֿפ רעזייה-טנעמ
 ? רעוויר

 -- .ץכערק ַא טימ ףלָאװ:השמ טרעֿפטנע -- ,ןעזעג ןבָאה רימ ,ָאי --
 ,לֹוש יד דָאש ַא

 ?לוש ַא רַאֿפ סָאװ ---

 .וינעווע רעטשרע רעד ףיוא טיובעגסיוא טָאה ןעמ סָאװ ,לוש יד ןיימ ךיא ---
 ?לוש סעשטיוועלעומש ---
 ,סעשטיוועלעומש ,ָאי --
 ,ןייצ עטלעגרַאֿפ ליומ לוֿפ ַא ןזיװַאב ןוא טכַאלעצ ךיוה ךיז טָאה שטיוװָאמייכ
 .ןָאשיעגערגנָאק רעזדנוא ךָאד זיא סע ? ריא טכַאל סָאװ --
 ןוא ןֿפָאלעצ רעירֿפ ךיז זיא ןָאשיעגערגנָאק יד ,ןָאשיעגערגנָאק סיוא ןיוש --

 .לוש סעשטיוועלעומש סיוא ןרָאװעג וליֿפַא ןיוש זיא יז ,ןענַאד ןוֿפ טֿפומעג
 ?ריא טניימ סָאװ --
 גניואומ ַא טרעװ לוש רעד סיוא ?ןוֿפרעד טרעהעג טשינ טָאה ריא --

 | ,רושטקיּפ
 סיוא טֿפור --- ! ריא ןיא טנוװַאדעג טשרע ךָאד בָאה ךיא ...,םיאנוש עניימ ---

 | ,ףלָאװ-השמ
 תעשב רָאנ --- ,שטיווָאמייכ טרעֿפטנע -- ,ןענעװַאד טלָאװעג טָאה ריא --

 -רַאֿפ ןעוועג לוש יד ןיוש זיא ,ןענעװַאד טזָאלעג טשינ ךייא טָאה שטיוועלעומש
 ןילַא יז טָאה שטיוועלעומש זַא ,טגָאז ןעמ .רושטקיפ גניוואומ ַא רַאֿפ טֿפױק
 ןרַאֿפ ןרעװ ןלַאֿפרַאֿפ טזָאלעג יז טָאה רע ואוו ,קנַאב רעד ןוֿפ טֿפױקעגּפָא
 ,שזדיעגטרָאמ
 ? תוֿפוע ערשּכ ענייז טימ ןוט רע טעװ סָאװ ןוא ? טסייה סָאװ --=|
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 זיא ,ָאד "םוב; רעד ןרָאװעג זיא סע טניז .ךיוא תוֿפוע ערשּכ סיוא ןיוש --
 רָאּפ ַא .טיעטסע-לעיױװ וצ ןעמונעג ךיז ןוא סענזיב-ןקישט יד ןוֿפ סױרַא רע
 ,רעירֿפ ןוֿפ טַאהעג ָאד ןיוש רע טָאה רעזייה

 ןעמ ןָאק ,ןוט וצ ָאד סָאװ טשינרָאג ןיוש עקַאט ךָאד ךיא בָאה ,ױזַא ביוא --
 .ךַאז ןייא רָאנ ,ָאי --- .טכַארטרַאֿפ ףלָאװ-השמ טגָאז -- ,ןֿפומ ןיוש עקַאט ךָאד
 סױרַא םיא טלעטש ןעמ זַא ,טציא דעמַאלעמ רעדורב ןטימ ןייז טעוװ סָאװ ןוא
 טשינ ךיוא ןיוש ןוז ןיימ םיא טעװ ןעיינ וצ *סלדנָאב, ןייק ןוא הריד רעד ןוֿפ
 רע ןעוו ,ןקוקמורַא ,ךעבענ ,םיא ףיוא ךיז טעװ רעוו ? ןוט רע טעװ סָאװ ? ןבעג
 ,טכַארטרַאֿפ ףלָאװ-השמ טגערֿפ -- ? טנגעג רעד ןוֿפ ןֿפומסױרַא טצוו

 ןביוהעגנָא ךיוא טָאה בייוו סָאד ,ףלָאװ-השמ ,ןֿפָארטעג םיא טָאה קילג ַא --
 רעד ןיא קעװַא יטעיײסָאס יד םיא טקיש ,טולב טימ ןעײּפשוצרעטנוא לסיב ַא
 .רעדניק יד רעביא ןעמענ סיטירַאשט יד ןוא םוירַאטינַאס ַא ןיא טואס

 רעוו -- ,לכיימש ַא טימ ףלָאװ-השמ טגָאז -- ,טגרָאזעג בָאה ךיא יבַא --
 ערעזדנוא סָאװ ,ןסעגרַאֿפ בָאה ךיא ,הסנרּפ דעמַאלעמ רעדורב ןבעג טעװ סע
 "הסנרּפ טיג רעד ,ןבעל טיג סָאװ ,רעד, :ןביירש םירֿפס עקילייה

 .ךיז ז טכַארטרַאֿפ ןוא ןעטיינ טגערֿפ --- ? םירֿפס עקילייה יד ןביירש ױזַא --

 רעדורב ַא ןָא ,הלילח ,טסעגרַאֿפ טָאג זַא ,טניימעג וטסָאה ןעד סָאװ .ָאי --
 ערָאק רעד ןיא ןגרָאברַאֿפ ,למירעוו ַא וליֿפַא טשינ טסעגרַאֿפ רע זַא ? דעמַאלעמ
 .זייּפש טימ רע טגרָאזַאב םעד ,ןבעל טיג רע ןעמעוו ! םיוב ַא ןוֿפ

 .שטיווָאמיײיכ טגָאז --- ,זיּפש ַאזַא ,ןבעל ַאזַא --

 ,ללּבה -- .ףלָאװ-השמ טגָאז -- ,טשינ סע םענ ,טשינ ריד טלעֿפעג סע ---
 ןקַאּפ רימ לָאז ךיא זַא ,טייצ ןיוש זיא סע .טלעוו יד טגרָאזרַאֿפ ןיוש בָאה ךיא
 ואוו ,ןוז ןיימ ,רימ גָאז .רעוויר-טסיא םעד ןזָאלרַאֿפ וצ רָאנ דָאש ַא ,לקעּפ סָאד
 ? רעוויר-טסיא ןַא ָאד ךיוא זיא ,רעביא ךיז ןעיצ רימ

 טנעָאנ רעד ןיא ןעניואוו ךָאד טסעוו וד ,טשינ טסייוו וד .ָאד זיא סיוועג ---
 ,ןָאסדָאה ןוֿפ

 טימ ךַאמ ַא טימ קזוח ףלָאװװ-השמ טכַאמ --- ,ךייט ַא רימ ךיוא 1 ןָאסדָאה --
 , .טנַאה רעד

 ?ןָאסדָאה ןטימ רעמ רעד זיא סָאװ --

 ָאד ןוא -- רעזייה יד וטסָאה ָאד ?שינעכײלגרַאֿפ ַא רַאֿפ סע זיא סָאװ --
 םייב -- .טנַאה רעד טימ ףלָאװ-השמ טזייװַאב -- ,רעוויר-טסיא םעד וטסָאה
 זיא סע ,ללּכה ! ןָאסדָאה רעד זיא ואוו ןוא רעזייה יד ןענייז ואוו --- ,ןָאטדָאה
 .רעטצנעֿפ ןיא ףלָאװ- השמ טֿפור -- !הרובד ,הרובד .,ןײגוצֿפױרַא טייצ

 .ןיוש םוק ךיא ,ןיוש --

 םעד ךָאנ שטיוװָאמייכ טגערֿפ -- !טענ ,ןעמענֿפױרַא ךיד טעװ רעוװ ןוא =
 קנַארק זיא עטַאט ןייד זַא ,טציא --- .,ןֿפלָאװ-השמ ןעמונעגקעװַא טָאה הרובד יו
 . ..ףליה ןיײלַא ףרַאדַאב ןוא

 -- .לכיימש ַא טימ ןעטיינ טרעֿפטנע -- ,ןעניֿפעג רעוװ ןיוש ךיז טעוו סע --
 ,ןבעל טיג סָאװ ,רעד, : ןביירש םירֿפס עקילייה יד סָאװ ,טרעהעג ךָאד טָאה ריא
 ."הסניוּפ טיג רעד

 לוטש סנעטיינ ןָא שטיווָאמײכ טמענ -- ,ןֿפלעה ריד ךימ זָאל לייוורעד -- |
 .ףױרַא םיא טריֿפ ןוא
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 ןעטיינ טגערֿפ --- ?ּפַאש סעשטיווָאקוװעל ןטעקיּפ וצ ךימ ריא טריֿפ ןעוו ---
 ,ןגיטש יד ףיױרַא םיא טריֿפ רענעי יװ ,ןשטיוװָאמיײכ

 רעייז זיא סע --- .שטיווָאמיײכ טגָאז --- ? ארומ ןייק טשינ טסָאה וד ןוא --
 רע יװ ,עמיטש רעקירעדינ ַא טימ וצ רע טגייל --- ,דנַאטשוצ ןייד ןיא ךעלרעֿפעג
 .ןרעה טשינ ייז לָאז ןעטיינ זַא ,ךיז רַאֿפ רעטרעוו יד טגָאזעג טלָאװ

 לָאז ךיא זַא ,ןעשעג ןיוש רימ ןָאק סָאװ .דנַאטשוצ ןיימ בילוצ עקַאט --
 ,טגָאזעג ןעטיינ טָאה --- 1 ןבָאה ארומ

 ?וטסליוו ןעוו .ןייג רימ ןלעװ ,ױזַא ביוא --
 טָאה ריא ,ןטרַאװ וצ טשינ ןיוש רימ ןבָאה טייצ ליֿפ ןייק .ןגרָאמ שטָאכ --

 .ןענַאד ןוֿפ סױרַא ךיז ןעיצ רימ ,טרעהעג ךָאד
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 טימ ןבױהעגנָא ךיז טָאה 1916 ןיא סרעכַאמ-קוָאלק יד ןוֿפ קיירטס רעד

 ףעזעג טשינ סגױזַא ךָאנ טָאה קרָאי-וינ סָאװ ,יַאמ ןטשרע ןוֿפ דַארַאּפ ַא

 יקוָאלק טנזיוט קיצכעז יד ןענוֿפעג ךיז דַארַאּפ םעד ןיא ןבָאה לּכ-םדוק

 סָאװ ,רעמינּפ .ןוַאלס ןוא רענעילַאטיא ,ןדיי ,דניק ןוא בייוו ,ןַאמ --- ,רעטעברַא

 "רַאֿפ עטלַא ,דײרֿפ יו דייל רעמ ,דײרֿפ ןוא דייל עשימייה ןוֿפ טגָאזעגסיױא ןבָאה

 ןרָאי ןוֿפ טסַאל רעד רעטנוא עטרעקיוהעגנייא ,דרעב עיורג טימ ןדיי עטגרָאז

 דַארַאּפ ןרַאֿפ טצוּפעגסיױא ,קיטלַאטשעג-ךיוה ,סרעטומ עשינעילַאטיא .טעברַא ןוא

 ןוֿפ טרעטַאלֿפעג ןבָאה רעדנעב עכײרנברַאֿפ עשינעילַאטיא ; רעדנעב עטיור טימ

 -נגרָאמ ןרעביא גרָאז טקוקעגסױרַא טָאה ןגיוא יד ןוֿפ רעבָא ,ּפעק עשרעבייוו יד

 עטלעטשעגסיוא ןוא סעציײלּפ עטיירב טימ רענעמ עקיטסולֿפמַאק ,עגנוי .גָאט ןקיד

 -יײרֿפ ,עזָאלגרָאז -- רעטלע ןדעי ןוֿפ ךעלדיימ ,ךעלדיימ .ךעלדיימ ןוא ,טסירב

 -רַאֿפ ,ערעטלע ןוא ,ץנַאט ַא וצ יו דַארַאּפ םעד ןיא ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ ,עכעל

 -סיוא טימ ,ןענישַאמ יד רעביא ןציז ןוֿפ עטרעקיוהעגנייא ,סנקור טימ ,ענעסעז

 .רעמינּפ עלעג-סקַאװ ןוא ןגיוא ענעשָאלעג
 -ןליימ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ןכַאֿפ ערעדנַא ןוֿפ רעטעברַא ןעגנַאגעג ךיוא ןענייז סע

 ןענוֿפעג ךיז ןבָאה דַארַאּפ ןוֿפ ץיּפש ןיא .דַארַאּפ רעד ןגיוצעג ךיז טָאה טייוו

 ,טָאטש ןוֿפ םיטַאבעלַאב ענעעזעגנָא ךיוא רָאנ ,סנָאינוי יד ןוֿפ רעריֿפ יד רָאנ טשינ

 "יֿפ רעכייר רעד ןוֿפ וליֿפַא ,גנורעקלעֿפַאב רעד ןוֿפ ןטכיש עלַא ןוֿפ רעײטשרָאֿפ

 יייא ,ןטסילַאנרושז ,ןטעָאּפ ,ןרָאסעֿפָארּפ-טעטיזרעווינוא ,טירטס לָאװ ,סַאג-ץנַאנ

 ךיז טָאה סָאװ ,בר ןויסערגָארּפ ןטמירַאב ַא טימ עכעלטסייג עויסערגָארּפ עקינ

 "מיס רעייז ןקירדסיוא ןעמוקעג ייז ןענייז עלַא .קיירטס ןוֿפ ץיּפש ןיא טלעטשעג

 יד ןגעק ןוא רעטעברַא יד רַאֿפ ןעוועג ייז ןענייז עלַא ,רעטעברַא יד עיטָאּפ

 - ,םיטַאבעלַאב
 ןַארַאֿפ ןענייז קרָאי-וינ ןיא זַא ,ןזיװעגֿפױא ,טמערַאילעג ןבָאה ןעגנוטייצ יד

 ינַאסמוא ןכעלרעֿפעג םעד טרעדלישעג ,רעּפעש-ץיװש טרעדנוה סקעז רעביא

 ,תוריכש-רעגנוה יד ןגעוו ןבירשעג ,רעּפעש ערעדנַא יד ןוֿפ דנַאטשוצ ןשירַאט

 תושרד ןטלַאהעג ןבָאה םינבר-םרָאֿפער לייט ַא ןוא עכעלטסייג עלַאקידַאר רָאּפ ַא

 ןבָאה ןעגנוטייצ ,טירטס לָאװ ןוֿפ טרענודעג ןבָאה ןרענָאילימ .המיב רעד ןוֿפ

 | ףעמוקעג טשינ סע זיא טלעג ןייק וצ רָאנ ,טקיױּפעג

 טכירעג ןעוועג ןענייז ןגיוא סעמעלַא סָאװ ,גינעק ר"מ ,רענָאילימ-יטלומ רעד

 ןגעק גנורעלקרעד רעֿפרַאש ןייז טימ טזָאלעג ןענעגינַאב ךיז טָאה ,םיא ףיוא

 ערעדנַא .טלעג יװ טרעוװ רעמ זיא סָאד זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע ; םיטַאבעלַאב יד

 ןבָאה ,סרעקיירטס יד וצ עיטַאּפמיס רעייז טגָאזעגסױרַא ןבָאה סָאװ ,ןרענָאילימ

 ןבעג וצ טגָאזעגעצ ןבָאה ייז סָאװ ,תואוולה עניילק טימ טזָאלעג ןענעגינַאב ךיז

 סרעטומ ןוא סרעטָאֿפ ,רעטעברַא טנזיוט קיצכעז יד ןבָאה לייוורעד ,ןָאינוי רעד
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 ןָאיני רעד ייב טעטימָאק-קיירטס רעד סָאװ ,ןוֿפרעד טבעלעג ,סעילימַאֿפ ןוֿפ
 רעבָא .ךָאװ ַא רעלָאד רָאּפ ַא -- ,לָאה:קיירטס םעד ןיא טלָאצעגסיױא ייז טָאה
 ,רעּפעש יד ןוֿפ רעטעברַא יד טָאה ןעמ סָאװ ,םעד ןוֿפ קיירטס רעד טָאה טבעלעג
 טימ טריסקַאט ,ןטנַאקירבַאֿפ יד טימ ךיילגסיוא ןַא וצ ןעמוקעג ןענייז סָאװ
 ףיוא ןעוועג גונעג טשינ זיא סָאד ןוא .תוריכש ערעייז ןוֿפ טנעצָארּפ ןצֿפוֿפ
 ,סרעקיירטס יד ןוֿפ סעילימַאֿפ טנזיוט קיצכעז ןזייּפש וצ

 עגנוי יד .סרעקיירטס יד ןוֿפ רעזייה יד ןיא ןעמוקעגניירַא זיא רעגנוה רעד
 ןענייז ,ןתובייחתה:עילימַאֿפ ערעווש ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה סָאװ ,סרעקיירטס
 "ומ יד ,סרעטָאֿפ יד ,טנעמעלע ןרעטלע םעד .רעירֿפ יו קיטסולֿפמַאק ןבילבעג

 ןרעטנומֿפױא ןייא ןיא ןטלַאהעג ןעמ טָאה סעילימַאֿפ ענעדָאלַאב-רעווש ןוֿפ סרעט
 -ירבַאֿפ יד ןוֿפ רעטייווצ ַא ןוא רענייא זַא .,תורושב עטוג ךרוד -,ןעגנוזָאל ךרוד
 טומ םעד ןרילרַאֿפ סעסָאב יד זַא ,ןָאינוי רעד טימ טכיילגעגסיוא ךיז ןבָאה ןטנַאק
 ןטעקיּפ גָאט ןדעי טקישעג ייז ןוֿפ טנזיוט קיצנַאװצ ןעמ טָאה לייוורעד .ףמַאק ןוֿפ
 ףיוא סלָאה-קיירטס יד ןיא ןטלַאהעג ןעמ טָאה עקירעביא יד .רעּפעש יד רַאֿפ
 טשינ סע זיא טיורב ןייק וצ סָאװ ,סעדער טימ ייז טעװעדָאהעג ןוא םרַאלַא

 .ןעמוקעג
 ןוֿפ עימעדיּפע ןַא קרָאי-וינ ןלַאֿפַאב ירֿפ ץנַאג רעמוז םעד זיא ךָאנ וצרעד

 -יּפש יד ,ךייר ןוא םערָא ףיוא קערש ַא ןֿפרָאװעגנָא טָאה סָאװ ,זילַארַאּפ"רעדניק
 עניילק רעביא טרעטיצעג ןבָאה סרעטומ .עקנַארק טימ ןרָאװעג לוֿפ ןענייז ןלָאט
 .רעמוז םעד קרָאי-וינ ןוֿפ ןֿפָאלטנַא ירֿפ זיא ,טנָאקעג רָאנ טָאה סע רעוו .רעדניק
 ,.סעילימַאֿפ ערעייז טרילָאזיא ןבָאה ,ןביילברעביא טזומעג ןבָאה סָאװ ,ערעדנַא יד
 -מײהַא ארומ סיוא ןרעדנַא םעד רענייא ןכוזַאב וצ טשינ טיהעגסיוא ךיז טָאה ןעמ
 םיריוטקָאד יד סָאװ ,טייהקנַארק רעקידתירזכַא רעד ןוֿפ ליצַאב יד ןעגנערבוצ
 ,זיא סָאד סָאװ ,ןסיוו וצ טשינ ,ןבעג הצע ןייק ךיז טנָאקעג טשינ ריא ןגעק ןבָאה
 .טסָאּפ יד ןעמענּפָא טלָאװעג טשינ טָאה ןעמ זַא ,טייוו ױזַא ןעגנַאגעג זיא ןעמ
 קערש ַא ןרעדנַא םעד רענייא ןרינָאֿפעלעט וצ וליֿפַא טַאהעג ארומ טָאה ןעמ
 ,טרעטיצעג טָאה רערעדעי .קרָאי-וינ ףיוא ןעמוקעג ןענייז טייקירעיורט ַא ןוא
 רענייא ןעוועג זיא סע .עילימַאֿפ ןייז ןכוזַאב טשינ לָאז טסַאג רעכעלרעֿפעג רעד זַא
 ּפָאק סנעמעוו .קרָאי-וינ ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא סרעמוז עטסקירעיורט יד ןוֿפ
 /...?סרעקיירטס יד ײֿב ןגעלעג טלָאמעד זיא

 -רַאֿפ וצ ןטנַאקירבַאֿפ יד ןוֿפ טנעה יד ןיא טליּפשעגנײרַא טָאה ץלַא סָאד
 רעטעברַא יד ןרעגנוהוצסיוא ףיוא ןקַאנ רעייז ןכַאמ וצ טרַאה ןוא ךיז ןענשקע
 .ןָאינוי יד ןכערבעצ ןלעוװ ייז זיב גנַאל ױזַא

 ןעװעג זיא ןטנַאקירבַאֿפ עטסנסיברַאֿפ ןוא עטסכעלרעֿפעג יד ןוֿפ רענייא
 ,שטיווָאקוועל ןימַאינעב

 טנעדיזערּפ רעד ןעוועג טשינ זיא רע .רבד-םש ַא ןעוועג זיא שטיווָאקוועל
 ךיז ללכב טָאה רע .טנעדיזערּפ-סייוו רעד טשינ וליֿפַא ,"ןָאשיײאיסָאסַא; רעד ןוֿפ
 רע .ןטָאש ןיא ןבײלברַאֿפ וצ ידּכ ,טמַא זיא-סע-ןרעסָאװ ןדײלקַאב ןוֿפ טיהעגסיוא
 ייברעד .טײקמינָאנַא ןוֿפ גנַאהרָאֿפ ןרעטניה ךיז ןטלַאהַאב וצ טַאהעג ביל טָאה
 יד ןבָאה םיא וצ .ןָאשיײאיסָאסַא רעד ןוֿפ ןייבנקור רעד ןעוועג ךיוא רע זיא
 .תוצע ןעמונעג ייז ןבָאה םיא ןוֿפ ןוא ףליה ךָאנ טקוקעגסױרַא ןטנַאקירבַאֿפ

 ןעמ ,ץנעגילעטניא רעד ןוֿפ עירטסודניא-רעדיילק רעד וצ ןעמוקעג זיא רע
 ,לַאֿפ ןדעי ןיא --- ,טַאקָאװדַא רעטקידנעעג-בלַאה רעדָא רעטקידנעעג ַא ,טגָאז
 ,טסילַאיצָאס ַא ןעוועג רע זיא ןרָאי עגנוי יד ןיא .טקעלעטניא ןַא ,רענעזעלַאב ַא
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 -ָאס רעקיטכיר רעד זיא רע זַא ,ןטלַאהעג ףוס םוצ זיב ךיוא ךָאנ טָאה רע ןוא
 -עג גנוטכַארַאֿפ טימ טָאה רע יװ ,"ןטסיליהינ; עשיסור יד יו טשינ ,טסילַאיצ
 ,רעריֿפ-ןָאינוי יד ןֿפור

 ןוֿפ רָאנ ,ךיירטסע ןוֿפ טשינ ,טסייה סָאד ,ךיירטסע ןוֿפ ןעמוקעג זיא ןיילַא רע |
 ןיא ,ָאד .ןיוו ןיא םזילַאיצָאס רע טָאה טנרעלעג רעבָא ,גרעב עשיטַאּפרַאק יד
 ןעלקיוו ייב ןטעברַא טימ ןביהעגנָא ,ןטנעגילעטניא עלַא יו ,רע טָאה ,עקירעמַא
 טָאה ,רעטעגרַא ןַא ןעוועג זיא רע ןעוו ןוא ,ּפַאש-קוָאלק ַא ןיא ךָאנרעד ,ןרַאגיצ
 םיא רַאֿפ ןעוועג טשינ זיא ץלַא .סעדער עקידמרוטש ענייז טימ טכליהעג רע
 -גניײרַא ,לוש"טנווָא ןַא ןיא טרידוטש ךיוא רע טָאה ייברעד .רענָאיצולָאװער גונעג
 הנותח ,ןֿפרָאװעג ץלַא סָאד רע טָאה לָאמַא טימ .טעטיזרעווינוא ןיא ךיז ןגָארקעג
 ןילַא זיא ןוא ,ךַאֿפ םעד ןוֿפ עקַאט ,ןעמ טגָאז ,הנמלַא רעכייר ַא טימ טַאהעג
 ,ּפַאש ַא ןוֿפ סָאבעלַאב ַא ןרָאװעג

 ןענייז סָאװ ,ןטנַאקירבַאֿפ ערעדנַא עלַא ןוֿפ רעטנעגילעטניא ןעוועג זיא רע
 ןוֿפ רעדָא רעטעברַא עטעברַאעגֿפױַא ןוֿפ ,ןעגנוי עבָארג ןוֿפ ןענַאטשַאב בור'ס
 -סיוא ןַא ,ּפָאק ןסיורג ַא טימ .רערַאד ַא ,רעכיוה ַא .םיטַאבעלַאב עניילק ץנַאג
 ,רָאה ּפָאק ןייז ןיא ןטינשעגניירַא ףיט ךיז טָאה סָאװ ,ןרעטש ןכיוה ןטכיילבעג
 ,ןײלַא ךיז יו טקנוּפ ,ייז טלָאװ רע יו ,רעזעלג עטכידעג טימ טלעטשרַאֿפ ןגיוא יד
 ןרישעג-ץרוק ַא טימ :טײקכעלטנֿפע רעד ןיא ןלעטשסױרַא טלָאװעג טשינ
 -סיורַא ןלָאז ייז זַא ,ןטינשעג-ףרַאש ,ךעלעצנָאװ עדנָאלב עניילק ,לדרעב דנָאלב
 ףיוא ןציז רע טגעלֿפ ,זָאנ רעטקעטשעגסורַא רעגנַאל ַא טימ ,ןּפיל יד ןזייװַאב
 ,לוטש ןֿפױא ךיז ןגיוו ,לקניוו ַא ןיא ?ןָאשיײאיסָאסַא; רעד ןוֿפ ןעגנולמַאזרַאֿפ יד
 -יצ ענעדנוצעגנָא סָאד קידנטלַאה ,ינק רעד ףיוא טגײלעגֿפױרַא טנַאה ןייא טימ
 ןוֿפ ךיור םעד ,לרער ַא ךרוד יו ,קידנזָאלסױרַא ןוא רעגניֿפ ייווצ ןשיווצ לטערַאג
 ,ךיז ןרעהנייא ייברעד ןוא ,לדנקלָאװ ןעקניניד-ןיד ַא ןיא ןקַאב ענעזָאלבעגנָא ענייז
 לָאמַא ןיוש רע טָאה ןוא --- ,טרָאװ ַא ןעמונעג ןטלעז טָאה רע .ןגָאז ערעדנַא סָאװ
 ,טקנוּפ םוצ ןוא ךעלכַאז ,ץרוק ןעוועג סע זיא ,טרָאװ סָאד ןעמונעג ָאי

 ןגעק ןטנַאקירבַאֿפ ןוֿפ גנולמַאזרַאֿפ רעד ףיוא טכָאקעג ךיז ןבָאה ערעדנַא עלַא
 -עלקרעד רעֿפרַאש ַאזַא טימ ןטערטסױרַא ןייז רַאֿפ ,גינעק ר"מ ,רענַאילימ םעד
 רענָאילימ רעד סָאװ ,טמערַאילעג ,ןגירשעג טָאה ןעמ .ןטנַאקירבַאֿפ יד ןגעק גנור
 ,ןטֿפעשעג ערעייז ןיא ןיירַא ךיז טשימ

 -- !םיִליהּת ןגָאז ןוֿפ ,ןענָאילימ ענייז טכַאמעג רע טָאה ןענַאװ ןוֿפ ןוא ---
 ןוֿפ ןעמוקעג ןעוועג זיא סָאװ ,ןטנַאקירבַאֿפ יד ןוֿפ רענייא ןגירשעצ ךיז טָאה
 -בַאֿפ א רֶע זיא ןרָאװעג רָאנ ,עקירעמַא ןיא ,בר ָאד ןרעוו וצ םייה רעטלַא רעד
 .טנַאקיר

 | -יוװָאקוועל טרעהעג ךיז טָאה --- ,טירטס לָאװ ןיא גָאטײרֿפ ןצרַאוװש ןוֿפ --
 ,סױרַא לקניוו ןוֿפ לכלוק ןיד סעשט

 דײשַאב ךָאנ קידנקוק ,ערעדנַא ןגערֿפ --- ? גָאטײרֿפ רעצרַאוװש ַא רַאֿפ סָאװ ---
 ,טציז שטיווָאקוװעל ואוו ,לקניוו םוצ

 ךיור םעד סױרַא תומיענב רעטייוו טזָאל רע .טשינ טרעֿפטנע שטיווָאקוװעל
 ןּפיל ענעסָאלשעג ענייז ןוֿפ

 "נָא ּפָא ןרעֿפטנע --- ,טדער רע סָאװ .סייוו רע ,טדער רע סָאװ ,סייוו רע --
 .ערעד

 עקַאט טניימ רע .רענָאילימ רעד ,סע טוט רע סָאװ רַאֿפ ,טרעדנואוו ךימ ---
 !עקירעמַא ןייק עיצולָאװער יד ןּפעלשרַאֿפ ןליוו סָאװ ,סרעקיירטס יד ןציטש וצ
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 טימ ,עירטסודניא רעד ןיא ןעױרֿפ עטלייצעג יד ןוֿפ ענייא ,ענעדיי ַא טגערֿפ ---
 טימ טגעלֿפ יז יו ,קילב ןקידעכעטש ַא'טימ ןוא ,סעּכ רַאֿפ טיור ,םינּפ ןעיור ַא -

 עטשרע עריא ןיא ןטלַאהעג ךָאנ טָאה יז ןעוו ,רעיירד-לעגנַאמ יד ןעקנעשַאב םיא
 .וצ יז טיג -- ?ןוֿפרעד רע טָאה סָאװ --- .יירעשעוװ:-טנַאה ַא עקירעמַא ןיא ןרָאי
 "נָא ךיז לָאז רענָאילימ ַאזַא --- .רעדנואוו סיורג ןיא טנעה עקיד יד קידנריֿפעצ
 ? ןֿפרואווסיוא רַאֿפ ןעמענ

 לקניוו ןוֿפ עמיטש סעשטיווָאקוװעל ךיז טרעה --- ,יטיסילבוּפ עטסיזמוא ---

 | ,סױרַא
 ,רעטירד ַא טגערֿפ --- ? טלעג ןבעג עקַאט ייז טעוו רע ,סָאװ --
 .םיטש סעשטיווָאקװעל ךיז טרעה ! רעטרעוו --
 . ןעלדנַאהַאב לָאז רע ױזַא יו ןקירֿפ ךיוא טגָאז רע יצ ,טריסערעטניא ךימ --

 ,יגענרַאק ַא ,רעלעֿפעקַאר ַא ,רענָאילימ ןרעדנַא ןַא רעדָא ,רעבערגנליוק ענייז

 --- עינַאּפמָאק רענעגייא ןייז רעדָא ,סרעבעוו ענייז ןעלדנַאהַאב לָאז רע ױזַא יו
 -גייא יד ןיילַא טשינ ךָאד ןענייז רימ .רעטעברַאיןַאב יד ןעלדנַאהַאב וצ יױזַא יו

 ערעקרַאטש ,זדנוא ןוֿפ ערעסערג ָאד ןענייז סע .עקירעמַא ןיא ןטנַאקירבַאֿפ עקיצ
 ,ןֿפַאלקש יװ רעטעברַא ערעייז ןעלדנַאהַאב סָאװ ,זדנוא ןוֿפ ערעקיטכעמ ,זדנוא ןוֿפ
 .רעצעמיא ךָאנ טגערֿפ --- ? תועד ןגָאז זדנוא רע טמוק סָאװ

 "וועל ךיז טרעה -- ,לַאטיּפַאק-סיורג -- ענעי ,לַאטיּפַאק-ןיילק ןענייז רימ ---
 ,םיטש סעשטיווָאק

 ןרָאװעג סָאד ןענייז םיחלג יד יו ?ןכריק יד וצ טשינ ריא טגָאז סָאװ ןוא --
 יד ןגעק תושרד ןטלַאה ייז יצ ,רעבָא טריסערעטניא ךימ !ןטסילַאיצָאס לָאמַא טימ
 ?זדנוא ןגעק ןדייר ייז יו ,סנָאשיעגערגנָאק ענעגייא ערעייז ןוֿפ ןטנַאקירבַאֿפ

 -סעשטיווָאקוװעל רעדיוו ךיז טרעה -- ,טשינ רָאט דיי רעד ,געמ יוג רעד --
 .םיטש

 זיא טרָאװ סָאד .לָאמַא ףיוא ןעמיטש עכעלטע ךיז ןרעה --- ,תמא ,תמא --
 ,הפצוח ןעמ טָאה ןדיי ןגעק -- .ןצרַאה רעייז וצ םַאזלַאב ןעוועג

 -רַא עניימ ןטיינ לָאז ךיא זַא ,ףיורעד ןייגנייא טשינ לָאמ ןייק לעװ ךיא ---
 ןקרַאטש לָאז ךיא זַא ,ןטיינ וצ ךימ ! ןָאינוי רעד ןוֿפ רעדילגטימ ןרעוו וצ רעטעב
 סױרַא רעסעב לעװ ךיא ? ןבָארגַאב ךימ ןליוו סָאװ ,םיאנוש עניימ ןוֿפ טנעה יד
 ךיז רענדער ַא טָאה -- .ּפַאש ןטכַאמרַאֿפ ַא ןטלַאה וצ רעדייא סענזיב יד ןוֿפ
 .טכָאקעצ

 טרעהעג רעדיוו ךיז טָאה --- .,סרעגעי-רעגענ ןייק טשינ ןענייז רימ --
 ,לקניוו ןוֿפ םיטש סעשטיווקַאװעל

 גנודיײשַאב ףיוא תושקב ןוא סעגַארֿפ טימ םיא ףיוא טקוקעג ןבָאה ןגיוא
 .טָאר ןוא

 יד ןבעגסיױרַא ריא לָאז דרָאנ רעד זַא ,ןטיינ טלָאװעג טָאה טוַאס יד ןעוו --
  ןָאינוי יד .גירק-רעגריב רעד ןככָארבעגסיױא טָאה ,ןֿפַאלקש-רעגענ ענענורטנַא
 יד ןוֿפ רעייטש םעד ריא רַאֿפ ןריטקעלָאק ןלָאז רימ זַא ,זדנוא ןוֿפ טגנַאלרַאֿפ
 ַאזַא ןעמעננָא רעדייא גירק-רעגריב ַא ןבייהנָא טשרעביל ןלעװ רימ .רעטעברַא
 וצ ןביולרעד טשינ ךיז ןענָאק רימ .ןוטעג סע טָאה דרָאנ רעד יוװ ,גָאלשרָאֿפ
 סע רימ ןרָאט ןדיי יו ןיוש ,עיטַארקָאמעד רענַאקירעמָא יד רַאֿפעג ןיא ןלעטש
 .ןוט טשינ

 .ןשטיוװָאקוועל טגערֿפעג ןעמיטש ןבָאה --- ? ןוט רימ ןלָאז סָאװ זיא ---
 ּמָא טרעֿפטנע --- ןָאיני רעד ןגעק רעטעברַא יד טימ .דנוב ַא ןכַאמ --

 ,שטיווָאקוװעל
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 ףיוא ןטלַאהעג טָאה שטיוָאקװעל סָאװ ,עדער עטסגנעל יד ןעוועג זיא סָאד
 ,ןטנַאקירבַאֿפ יד ןוֿפ גנוציז ַא

 עטיײרדרַאֿפ יד םורַא לסעג גנע ןַא ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה ּפַאש םעשטיווָאקוװעל

 לקניוו ןצנַאג ַא ןעמונרַאֿפ טָאה ּפַאש רעד ,שזדעליוו טשינערג ןוֿפ ןרעווקס עמורק
 . -טנָארֿפ רעד ןוֿפ ,סַאג ןטייז ייווצ ןוֿפ ןעגנַאגעגסױרַא זיא רע ואוו ,קָאלב ַא ןוֿפ
 -- ,גנעגניירַא ייווצ טַאהעג ךיוא טָאה ּפַאש רעד ,לסעג-רעטניה ַא ןוֿפ ןוא סָאג
 ֹואוו ,רָאדירָאק ַא ןיא ןעגנַאגעגנײרַא זיא ןעמ ןכלעוו ךרוד ,טנָארֿפ ןוֿפ םענייא
 זיא סע ואוו ,סַאג-רעטניה רעד ןוֿפ גנַאגנײרַא ןַא ןוא ,ןעוועג זיא טֿפיל רעד
 טָאה ןעמ ןכלעוו ךרוד .ןירַא ףיוה ַא ןיא טריֿפעג טָאה סָאװ ,רעיוט ַא ןעוועג
 רעד .תורוחס עטעברַאעגסיוא .טריֿפעגסױרַא ןוא ןלַאירעטַאמ עיור טריֿפעגנײרַא
 עדייב ןוֿפ ןעייר-טעקיּפ עטכידעג טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג ,רעבירעד ,זיא ּפַאש
 ךוזרַאֿפ ַא ןכַאמ טעװ שטיווָאקוועל זַא ,ןעגנַאלק ןעגנַאגרעד ןענייז סע .לסעג ןטייז
 -- סַאג"רעטניה רעד ןוֿפ --- ,ןטייז עדייב ןוֿפ ןעייר-טעקיּפ יד ןכערבוצכרודַא
 "גנעג ךרוד -- רָאדירָאק ןטסקינייװעניא םעד ןוֿפ ןוא ,רעכערביקיירטס ךרוד
 .סרעטס

 ןֿפָארטעגנָא ןיוש רע טָאה ,ןשטיווָאמײכ טימ ןעמוקעגנָא זיא ןעטיינ ןעוו
 ,עטכידעג ןעוועג ןענייז ןעייר יד .ןעייר-טעקיּפ יד ןיא גנומיטש ענעגיױצעגנָא ןַא
 ערעטניזעג ,ערעקרַאטש יד ןוֿפ גנוקרַאטשרַאֿפ טקישעגוצ טָאה ןָאינוי יד םירָאװ
 ערעגניי ,רעמינּפ עטגרָאזרַאֿפ טימ ןדיי ערעטלע ןעגנַאגעג ןענייז סע .רעטעברַא
 ןוֿפ טנײשעגסױרַא טָאה טײקיטסולֿפמַאק יד סָאװ ,ךעלדיימ ,ןגיוא עטסנרע טימ
 .רעמינּפ עדימ טימ סעקרעיינ-ןעיורֿפ ,רָאה עטעשָאלּפעצ-בלַאה טימ ,ןגיוא ערעייז

 ןוטעגסיוא רעטעברַא יד ןבָאה ,ןָא ןגרָאמירֿפ ןוֿפ טלעטשעג ךיז טָאה ץיה ַא
 ןוֿפ טקוקעגסױרַא ןבָאה טסירב עטרָאהַאב .טנעה יד ףיוא ייז ןטלַאהעג ,קער יד
 עגר עדעי טיירג ,לברַא עטרַאשעגֿפױרַא ןוֿפ סמערָא עטעקַאנ ,רעדמעה ענעֿפָא
 ןוא ןגיוא ענעסירעגֿפױא יד טימ ךעלדיימ יד ןעוועג ןענייז סע רָאנ ,ףמַאק םוצ
 טסילש !ןעייר יד טסילש. :ןֿפורעגסיױא ןבָאה סָאװ ,רָאה עטעשָאלּפעצ-טלַאה
 יו ןעייר יז

 ,עקרַאטש ,עגנוי ,ןשטנעמ עּפורג ַא ןענַאטשעג זיא ,סַאג רעד רעבירַא ,קע ןַא ייב
 יד ,סענעשעק-ןזיוה יד ןיא טנעה יד ןטלַאהעג ןבָאה ,סעציילּפ עטיירב טימ
 ןקילב עכעלטנייֿפ גיוא לקניוו ןוֿפ ןֿפרָאװעג ןוא ,טייז ַא ףיוא טקורעגנָא ןעלטיה
 טָאה רענייק ,ןשטנעמ יד טנעקעג טשינ טָאה רענייק .רעטעברַא ןעייר יד וצ
 בילוצ ,טכַאדרַאֿפ ַא טַאהעג טָאה ןעמ רָאנ ,ןעמוק ייז ןענַאװ ןוֿפ ,טסואוועג טשינ
 ןעוועג טיירג ןענייז ייז זַא ,רעליימ עטמירקרַאֿפ ןוא ןֿפורסיױא ,ןקילב ערעייז
 ןענייז ןעייר-טעקיּפ יד ןשיווצ .רעטעברַא יד ףיוא ךיז ןֿפרַאװ וצ עגר רעדעי
 עכעלטנֿפע יד שטָאכ םירָאװ ,טײלײצילָאּפ עקיטליגכיילג יירד-ייווצ א ןענַאטשעג
 זיא סָאװ ,רָאיעמ רעד ןוא סרעקיירטס יד ןוֿפ טייז רעד ףיוא ןעוועג זיא גנוניימ
 וצ טרעהעגוצ טשינ ךיז טָאה ,סרעקיירטס יד טימ עיטַאּפמיס ןיא ןעוועג ךיוא

 -טעקיּפ יד ןכערבעצ ןלעװ ייז זַא ,םיטַאבעלַאב יד ןוֿפ סעקנושַארטס עַּלַא יד |
 ױזַא רעבָא ,רעּפעש יד ןטעקיּפ וצ טײהיײרֿפ יד רעטעברַא יד ןבעגעג ןוא ,ןעייר
 -ָארּפ גונעג רעטעברַא יד ןבעג לָאז רע זַא ,ןעגנַאגעג טשינ ןיוש רע זיא טייוו
 י"נָאק עסיורג"וצ ַא ןעוועג ןיוש טלָאװ סָאד :סרעכערב-קיירטס ןגעק עיצקעט
 וצ טשינ טיהעגסיוא ןעוועג זיא רָאיעמ רעד תמחמ ,רעטעברַא יד רַאֿפ עיסעצ
 .טייקשיאייטרַאּפ ןיא ןקידלושַאב ןענָאק םיא לָאז ןעמ זַא ,ױזַא ןעלדנַאה
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 זיא סָאװ ,ןענעטיינ ןקידנטערט-רעווש םעד טריֿפעגוצ טָאה שטיווָאמייכ ןעוו
 טנעקרעד רעטעברַא יד םיא ןבָאה ,ןעייר-טעקיּפ יד וצ ,לסקַא ןייז ףיוא ןעגנַאהעג
 ,ןֿפורעגוצ םיא ןוא סױרַא ןעייר יד ןוֿפ

 ,סלָאה יד ןיא ןדייר טגעלֿפ סָאװ ,לּפירק רעד .ָאד זיא סע רע ,רָאנ עז --

 זַא ,רעדורב ןייז ףיוא טקריוועג טָאה רע זַא ,טגָאז ןעמ .טיַארלָא זיא רע --
 רעטשרע רעד ןעוועג זיא רעדורב ןייז .ןָאינוי רעד .טימ ןכיילגסיוא ךיז לָאז רע
 ,ןוט וצ סָאד

 טיה רע .ןעגנוגנידַאב עלַא ףיוא ןעגנַאגעגנייא זיא רע ? ןכיילגסיוא ךיז --
 ןוא ,ּפַאש ןייז ןיא ןַאמ ןָאינוי-טשינ ןייק ןעמענוצנירַא טשינ סיוא טציא ךיז
 ןיא סרעקיירטס יד רַאֿפ גנולמַאז-טלעג ַא טכַאמעג טָאה רע ? סָאװ ךָאנ וטסייוו
 .טלּפָאטרַאֿפ סע רע טָאה ,ןבעגעג ןבָאה רעטעברַא יד ליֿפיװ ןוא ,ּפַאש

 ,טיַארלֶא זיא ּפַאש סיקסווָאדיװַאד ---

 ,זדנוא וצ רעהַא טמוק ,יקסווָאדיװַאד רעטסימ --

 .רעמערַאװ זיא זדנוא ייב ,זדנוא וצ ,ןיינ ---

 יז ןלעוװ לּפירק ַא ףיוא :ךיז ןבעל םענייא ַאזַא ןבָאה וצ טוג זיא סע --
 ,ןלַאֿפנָא טשינ

 ןענעטיינ טּפַאכעגסיױא ןבָאה סָאװ ,ךעלדיימ ייווצ ןעוועג ןענייז סע רָאנ
 ןעמ יוװ םיא ןגָארטעג ןוא ןטייז עדייב ןוֿפ סמערָא יד רעטנוא םיא ןעמונעג
 :ףיז רעטניה ןשטיווָאמיײכ קידנזָאלרעביא ,ןָאֿפ ַא טגָארט

 ,ךעלדיימ יד וצ שטיװָאמיײכ טֿפור --- ,ןייז טשינ ָאד רע ןָאק גנַאל ,טרעה --
 ןייז טגָאזעגוצ בָאה ךיא -- .ןענעטיינ ךָאנ רעטעברַא ייר ַא טימ קידנעײגכָאנ
 -מייהַא ךיילג ןוא סרעקיירטס יד רַאֿפ ןזייו רָאנ םיא לעװ ךיא זַא ,רעטָאֿפ
 ,סיֿפ יד ףיוא ןייטש .טשינ גנַאל ןָאק רע ,ןעגנערב

 ךעלדיימ יד ןֿפור --- ,ןזָאלּפָא דלַאב םיא ןלעו רימ ,ןסייוו רימ ,ןסייוו רימ --
 טימ ןייגוצטימ ךיז טימ רע תעשב ,ןעייר יד ןיא ךיז טימ ןענעטיינ ןּפעלש ןוא
 ןעייר יד ןוֿפ ָאּפמעט םעד ןטלַאהוצנָא ןוא עיגרענע

 !טמוק סע רעװ טעז !ןעייר יד טסילש ,ןעייר יד טסילש ---
 ןוֿפ ןסירעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,גרַאב ץיּפש ַא יװ ,ןעשעג סע זיא לָאמַא טימ

 ַא טימ ,ןייטשלזיק םענעטָאשעצ טימ רעטנורַא ךיז טרעליוקעג ןוא ךייה ןייז
 ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ןעגנוי עּפורג יד טָאה לָאמַא טימ ,ביוטש ןוא דמַאז ערַאמכ
 / ,ךעלסָאריּפַאּפ ןרעכיור טימ ךיז ןעמונרַאֿפ ,ךיז טכַאד ,ןוא סָאג רעד רעבירַא
 ןירַא לַאֿפ ַא ןוא טייל-יײצילָאּפ ייווצ יד ךרודַא זיא ,טנַאוװ ַא יו ףרָאװ ַא ןבעגעג ךיז
 ךיז רָאדירָאק םוצ ןריט יד ןבָאה עגר רעבלעז רעד ןיא .ןעייר-טעקיּפ יד ןיא
 טָאה סנזייא ןוא סנקעטש טימ ןעגנוי ערטסַאילַאכ ַא ןוא ףיוא לַארּפ ַא ןבעגעג
 ,עבמַאד ַא ךרודַא גנילצולּפ טכערב סָאװ ,רעסַאװ םָארטש ַא יוװ ,זָאל ַא ןוטעג ךיז
 ַא ןכָארבעגסיױא טָאה סע .ןגיובעג ּפעק ןוא ןביוהעג טנעה ךיז ןבָאה דלַאב ןוא
 לָאמַא טימ .טֿפול רעד ןיא טעכָאֿפעג ןבָאה סנזייא ,סנקעטש ,רעגנערד .יירעגעלש
 ,גנונעדרָא עטרינילּפיצסיד ַא ןטלַאהעגנָא טציא זיב ןבָאה סָאװ ,ןעייר יד ןבָאה
 "עג זיא ןעמ ,ּפָאט ַא ןוֿפ סעברַא סיוא ךיז ןטיש סע יװ טָאשעצ ַא ןבעגעג ךיז
 יד סָאװ ,ךָארב םעד ןליֿפוצסיױא ךיז טּפוטשעג ןוא ךעלעקניוו עלַא ןוֿפ ןֿפָאל
 רעבייל ליונק ַא ,ןכָארבעגכרודַא ןבָאה סרעטסגנעג יד רעדָא סרעכערב-קיירטס
 ןעמ סָאװ ,ליוק-יינש ַא יו ןסקַאװעג זיא ליונק רעד ןוא ,טלקיוװעג דלַאב ךיז טָאה
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 ענעטָאנקעגנעמַאזוצ ןייא ןרָאװעג ןענייז סרעקיירטס ןעייר יד .יינש ןיא טרעליוק
 ,ןגָאלשעג ןבָאה סָאװ ,רעליימ ןוא לגענ ,רעגניֿפ טימ ,טנעה ןוא ּפעק טימ ,עסַאמ
 .ערעדנַא סָאד סנייא ןסיבעג ,ןסירעג

 -ָאזיא ןעטיינ זיא עכָאטַאמוס רעד ןוא סרעקיירטס יד ןוֿפ גנערדעג םעד ךרוד
 ,ןײלַא ןעזעג ךיז רע טָאה קילבנגיױא ןייא ןיא ,ןשטיווָאמיײכ ןוֿפ ןרָאװעג טריל
 ,םיאנוש טימ טלגנירעגמורַא ,סיֿפ עמורק ענעטָארד ענייז ףיוא קידנעייטש

 --- ,ךייא רַאֿפ ךָאד ןֿפמעק רימ !טשינ טייג ,טשינ טייג ,רעטעברַא רעדירב ---
 ןלעטשרַאֿפ ייז טװאורּפעג ןוא סרעכערב-קיירטס יד ייב ךיז ןטעבעג ןעטיינ טָאה
 .רעּפרעק ןייז טימ ּפַאש םוצ גנַאגנײרַא םעד

 -- ,ריד רַאֿפ טרָא ןייק טשינ זיא ָאד ,לּפירק ,וד ,ןענַאד ןוֿפ קעוװַא ייג ---
 טימ ןענעטיינ ןרַאשקעװַא טװאורּפעג זיר רעקרַאטש רעכיוה ַא רענייא טָאה
 ,רעּפרעק ןייז

 ריא ,ךייא רַאֿפ ךָאד ןֿפמעק רימ !טשינ טייג ,טשינ טייג ,רעטעברַא ---
 טנַאה עטכער ןייז טקערטשעגסיוא ןעטיינ טָאה -- ,רעטעברַא ךיוא ךָאד טנעז
 . טשינ םיא זיא סע סָאװ ,טנַאה עקניל יד ןבײהֿפױא טעּפמיא ןיא ךיוא טוואורּפעג ןֹוא
 -ּפָא ןַא יו ,ןטֿפול רעד ןיא ןעגנעה ןבילבעג זיא טנַאה יד םירָאװ ,ןעגנולעג
 ,גייווצ רעטקַאהעג

 ענייז ,עמיטש עקידנטעב ןייז ,טנַאה עקידנעגנעהכָאנ יד ןעוועג סע זיא יצ
 םָארטש רעד -- ,ןגיוא יד ןוֿפ קילב רעקידנעיירש רעד רעדָא ,סיֿפ עמורק
 ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ,ריט רעד ךרוד ןסָאלֿפעג זיא סָאװ ,רעכערב-קיירטס
 / .העטייווצ ַא ךָאנרעד ,רענייא טשרעוצ

 !לּפירק ַא ,טעז --
 !לּפירק ןייק טשינ טעּפעשט ---
 . .צקילַאק ַא זיא רע ,ךָאד טעז ריא ,טשינ םיא טגָאלש --
 -ניק ןוא רעבייוו ענעגייא ערעייא ףיוא תונמחר טָאה ,רעטעברַא רעדירב ---

 סיֿפ עמורק ענייז ףיוא ןֿפָאלעג זיא רע ןוא ,ןטעבעג ךיז ןעטיינ טָאה -- ,רעד
 .גנַאגנײרַא םעד רעּפרעק ןייז טימ ןלעטשרַאֿפ טװאורּפעג ןוא

 . ןטגרָאזַאב ַא טימ דיי ַא טָאה -- לּפירק ןייק ןײגכרורַא טשינ לעװ ךיא ---

 ,טלעטשעגּפָא ךיז ,רעכערב-קיירטס יד ןוֿפ ,םינּפ
 :רעכערב-קיירטס יד ףיוא ףושיּכ ַא יו טקריוועג טָאה "לּפירקק טרָאװ סָאד

 .טלעטשעגּפָא ךיז טָאה םָארטש רעד
 יד ןוֿפ םיטש סעשטיווָאקװעל טרעהרעד ךיז טָאה -- ?לּפירק ַא ,סָאװ --

 ,ןטלַאהַאב ייז ןשיוצ ךיז טָאה רע סָאװ ,סױרַא רעכערב-קיירטס ןעייו
 לינק םעד ןיא ןײרַא ערָאנ ַא ןבעגעג ךיז ּפָאק ןטיִמ טָאה שטיװָאקוװעל

 ַא ןבעגעג םיא ןוא ןענעטיינ וצ םערָא םעד טקערטשעגסיוא טָאה ,ןשטנעמ

 -.ליונק ןוֿפ סיױרַא ּפעלש
 .ריד רַאֿפ טרָא ןייק טשינ זיא ָאד ,םוק ---
 ךימ טריֿפ -- .ןעטיינ סיוא טֿפור -- ,רימ רַאֿפ טרָא סָאד אקווד זיא ָאד --

 ,טכַאװַאב-טשינ רעיוט םעד טזָאלעג ןבָאה ייז .רעיוט םעד וצ
 -ַאמוס רעד ןיא .ןַאלּפ סעשטיווָאקוװעל ןעוועג עקַאט ,קיטנָאק ,זיא סָאד ןוא

 "עג ןוא ןרָאװעג ןכָארבעגכרודַא ןעייר-טעקיּפ יד ןענייז געלשעג םעד ןוֿפ עכָאט

 עקַאט טָא ןוא ,ןֿפָא טֿפיל םעד ןוא ּפערט יד וצ גנַאגנײרַא-טנָארֿפ םעד טזָאל

 עּפורג ַא ךיז ךָאנ טּפעלשעג טָאה ןיילַא שטיוװָאקװעל יוװ ןעזעג ןיוש ןעמ טָאה

 ,ןשטנעמ ערעטלע בור'ס ,טײלעמערָא יו טקוקעגסיוא ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא
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 יד .ןדיי ןוא רענעילַאטיא ,רעדניק עגנוי רָאג .רעדָא ,רעבייוו עטלַא ןוא רענעמ
 ,סַאג רעד ןוֿפ חטש םעניילק םעד ןֿפָאלעגכרודַא זיא ,םיבנג עטּפָאכ ַא יוװ ,עּפורג
 ,ךיז ןעלגומשכרודַא טוװאורּפעג ןוא ,סױארַָאֿפ ןשטיווָאקוװעל טימ

 -רָאג טָאה רע .ןגיוא עסיורג ענייז טימ ןשטיווָאקוװעל טקוקעגנָא טָאה ןעטיינ
 טָאה רע רָאנ ,ןגיוא יד רָאנ יו ךיז ןעלגנַאר וצ סָאװ טימ ,טגָאמרַאֿפ טשינ
 טָאה רע רעכלעוו רַאֿפ ,ךַאז רעד רַאֿפ חוּכ ןצנאג םעד קילב ןייז ןיא ןדָאלעגנָא
 םענעי ןוֿפ עיזוליא ןַא םיא וצ ןעמוקעגקירוצ זיא קילבנגיוא ןייא ,טֿפמעקעג
 טוואורּפעג ןוא טָאג רַאֿפ ןעמַאזקע לָאטיּפש ןיא ןבעגעגּפָא טָאה רע ןעוו ,דליב

 ,טָאג רַאֿפ ןעמַאוקע ןבעגעגּפָא טציא רע טָאה ױזַא ,סיֿפ יד ףיוא ךיז ןלעטש
 יייז ןבָאה קילבגיוא ןַא ,ןירַא ןגיוא סעשטיווָאקוװעל ןיא קילב ןייז קידנדָאלנָא
 ,רעדנַאנַאטימ ךיז טלגנַארעג ,תוחוּכ ןיא ךיז ןטסָאמעג ,טנגעגַאב ךיז ןקילב ערע
 ןגיוא יד ןטלַאהַאב טָאה שטיוװָאקוװעל ,רעגיז רעד ןעמוקעגסיױרַא זיא ןעטיינ ןוא
 ןבעגעג םיא ןוא חוּכ טימ ןענעטיינ ןעמונעגנָא טָאה ,רעזעלג עקיד ענייז רעטניה

 .ךיז ןוֿפ ּפָא פוטש ַא
 ןצנַאג ןטימ ןגיוצעגסיוא ךיז רע טָאה ןלַאֿפ ןייז ןיא ןוא ,ןלַאֿפעג זיא ןעטיינ

 רעטעטיובעצ ַא יו ,ןשטנעמ םָארטש ַא .רעיוט ןוֿפ לעווש רעד רעביא רעּפרעק

 סיֿפ ,טנַאּפשעג ןבָאה סיֿפ ,רעּפרעק ןייז רעביא ןסיג ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,ךייט

 רעטנוא טגיל רע ןוא --- ךיז ןטישעצ ןביוהעגנָא ןבָאה גרעב ,ןעגנורּפשעג ןעניי
 טימ ךיז ןכָארבעגכרורַא שטיווָאמיײכ טָאה רעבייל ןוֿפ טנעוו יד ךרוד רָאנ ...
 -ּפָא ןַא טימ קידנֿפור ,סקניל ןוא סטכער ףיוא טרַאשעג ,סמערָא ןוא ּפָאק יי
 : : םיטש רעקידנקערש

 !לּפירק ַא טערטעצ ריא ,לּפירק ַא --

 טרעהרעד ךיז ןבָאה טרָאד ןוא ָאד .רעכערב-קיירטס יד ןלַאֿפַאב זיא קינַאּפ ַא
 טימ טקעטשעגנָא ייז טָאה *לּפירק, טרָאװ סָאד ,רעבייוו ןוֿפ תולוק עשירעטסיה
 .קערש

 טָאה ,ןענעטיינ ןבעל ןעוועג שטיווָאמיײכ ןיוש זיא -- !ּפָא טערט .ָאד ,ָאד --

 טּפעלשעגסױרַא ןוא ןשטנעמ םָארטש םעד ןטלַאהעגקירוצ סנגיובנלע יד טימ
 -עצ ןשטנעמ ַא טעװ ריא ,תונמחר טָאה --- .סיֿפ ערעייז רעטנוא ןוֿפ ןענעטיינ
 ןוֿפ טנַאװ יד טלעטשרַאֿפ בייל ןייז טימ ןוא ןגירשעג ךיוה רע טָאה -- ,ןטערט
 --- .גנַאגנירַא ןוֿפ רעיוט םעד וצ טגנערדעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעכערב-קיירטס יד

 -ױַא עקידנֿפמעק יד וצ ןֿפורעג שטיווָאמיײכ טָאה -- !לּפירק םעד ףליהוצ טמוק
 ! ןֿפָא זיא רעיוט רעד --.רעטעב

 רעטעברַא ןֿפױלסױרַא ןביױהעגנָא ןבָאה רעטעברַא עקידנֿפמעק ליונק םעד ןוֿפ
 טנַאװ ַא ןרָאװעג טלעטשעגֿפױא זיא דלַאב .ןּפורג ןיא ךָאנרעד ,זייווקיצנייא
 ןבָאה סָאװ ,ןגיוא ענעדָאלעגנָא טימ עלַא ,ךעלדיימ ,ןעױרֿפ ,רענעמ ןוֿפ רעבייל
 ּפַאכ ַא ןענעטיינ ןבעגעג ןבָאה ייז .טנעה עטקערטשעגסיוא טימ ,רעיײֿפ ןסָאשעג
 ,טנעה יד ףיוא ףיוא

 : רעכערב-קיירטס יד וצ ןֿפורעג ןעטיינ טָאה סרעקיירטס יד ןוֿפ ןעלסקַא יד ןוֿפ
 ! ךַאז רעייא רַאֿפ ךָאד ןֿפמעק רימ ,רעטעברַא רעדירב --
 "וועל ןוֿפ ךיז טקורעגסױרַא רעכערב-קיירטס יד ןבָאה ןרעדנַא ןכָאנ רענייא

 טשימעגסיוא ןוא רעמינּפ עטמעשרַאֿפ טימ ךיז טקורעגסיױרַא ,ןעייר סעשטיווָאק

 ןבָאה עקינייא .ןענעקרעד טשינ ייז לָאז ןעמ זַא ,סרעקיירטס עסַאמ רעד טימ ךיז
 ןענעֿפָאװטנַא ןֿפלָאהעג ןוא רעטעברַא עקידנֿפמעק ליונק םעד ןָא ןסָאלשעגנָא ךיז
 ןוא ןשטיווָאקװעל טימ םענייאניא ,רעגעלש עטּפָאכ ַא זיא דלַאב .רעגעלש יד
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 ןעמ זיב ,גניר םענרעזייא ןַא טימ יוװ ןרָאװעג ןעמונעגמורַא ,רעכערבקיירטס ענייז

 טריֿפעגקעװַא ןוא גנוקרַאטשרַאֿפ טימ ןעמוקעג זיא ײצילָאּפ ,טנֿפָאװטנַא ייז טָאה

 טכַאדרַאֿפ טימ טקוקעג ןבָאה ייז .טכירעג ןיא רעטעברַא לייט ַא ןוא רעגעלׂש יד

 ןעמענטימ ייז ןלָאז יצ ,ךיז טגיילעגרעביא .ןשטיווָאמיײכ ןוא ןענעטיינ ףיוא

 ןֿפױא ןענעטיינ ףיורַא טצעז שטיווָאמייכ יו רעבָא ןעזעג .טשינ רעדָא ןענעטיינ

 :טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא ןבעגעג ייז ןבָאה ,לוטש

 ןיא קידלוש זיא רע -- ,ןענַאד ןוֿפ לּפירק םעד קעװַא רעסעב ריֿפ וד --

 - .העטכיר ןרַאֿפ ןעגנערב םיא רימ ןלעוװ טשינַא -- ,עכָאטַאמוס רעצנַאג רעד

 ,טריֿפעג טָאה שטיװָאמייכ סָאװ ,לוטש-ןדילַאװניא ןייז ןיא םייהַא געוו ןֿפױא

 :ןעטיינ ןָא ךיז טֿפור
 . ןבעל ןיימ טעװעטַארעגּפָא טָאה ריא ,שטיוװָאמײכ ,טסייוו ריא --

 "ייכ טגָאז --- ,רַאֿפרעד ךעלטרָאװטנַארַאֿפ ךָאד ךיא ןיב ,ױזַא ביוא ?ָאי --

 .ךיז רַאֿפ יו שטיוװָאמ
 .ןעטיינ טגערֿפ --- ? ךעלטרָאװטנַארַאֿפ ,ריא טניימ סָאװ ----

 . .לדער ןוֿפ ןריֿפסױרַא ךיד ךימָאל טציא .רעטעּפש ןגָאז ןיוש ריד לעװ ךיא --

 טימ ךיד ןריטסערַא וצ לבַאּפַאק ןענייז ייז .זדנוא ףיוא םורק טקוק ײצילָאּפ יד

 | .ערעדנַא יד
 ןבָאה ןעגנוטייצ יד .גָאט ןוֿפ עיצַאסנעס יד ןרָאװעג זיא ןעטיינ ,לַאֿפ ןדעי ןיא

 יד ךיוא ןוא .םיא ןגעוו טדערעג ןעמ טָאה ןָאינוי רעד ןיא ,םיא ןגעוו ןבירשעג

 טריקַאטַא קרַאטש ױזַא טַאהעג םיא טָאה עכלעוו ,גנוטייצ עקידנכוז-סעיצַאסנעס

 ױזַא ןרָאװעג זיא ןעטיינ ןעוו ,טציא טָאה ,טַאררַאֿפ ןיא טקידלושַאב םיא ןוא

 םימ סױרַא זיא ןוא קידָאּפס םעד טיירדעגרעביא ,סרעקיירטס יד ייב רעלוּפָאּפ

 ;ּפָאק ןסיורג ַא
 ."רעכערב"קיירטס ןוא טרעטסגנעג ערטסַאילַאכ ַא קירוצ טלַאה לפירק ַא.

 טָאה ,עיניל-טעקיּפ רעד ןוֿפ ןענעטיינ טכַארבעגמײהַא טָאה שטיוװָאמייכ ןעוו

 5 + םיא וצ ןֿפורעגנָא ךיז רע

 !טענ עסָאנעג ---

 "ַאב ױזַא םיא לָאז שטיווָאמייכ :ןרעיוא ענייז טביולגעג טשינ טָאה ןעטיינ

 7 ?ןעלטיט
 ? שטיווָאמייכ ,ריא טליוװ סָאװ -- |

 --- .לוטש ןרעטניה שטיוװָאמייכ ןָא ךיז טֿפור --- ,ןגָאז סעּפע ריד ליוו ךיא --

 ? ריד ףיוא ןבעג גנוטכַא טעװ רעװ ,קנַארק זיא עטַאט ןייד זַא ,טציא

 | ? שטיווָאמיײכ ,ריא טניימ סָאװ ---

 ?ריד ןגעו טרעלקעג טשינ בָאה ךיא ,טסניימ וד .גָאז ךיא סָאװ ,סָאד --

 ,טרירעג ןעטיינ טגערֿפ -- ?רימ ןגעוו טרעלקעג טָאה ריא ---

 "עג בָאה ךיא ןעוו ,טונימ רעטשרע רעד ןוֿפ טרעלקעג ךיא בָאה סיוועג ---

 ןֿפלעה ריד ןעמוקֿפױרַא טלָאװעג .ןעטַאט ןייד טימ ןֿפָארטעג טָאה סע סָאװ ,טרעה

 בָאה ...רעדורב ןייד ...ןבױא זיא החּפשמ יד :טכַארטעג בָאה ,לָאמַא יו

 ךיז טָאה סע זַא ,טציא .ןדיירוצרעביא ייז טימ טייהנגעלעג ַא ףיוא טרַאװעג

 ךיא זַא ,טניימעג ךיא בָאה ,ןֿפלעה טשינ ריד ןָאק עטַאט ןייד זַא ,ױזַא טכאמעג
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 שטיווָאמיײיכ טגָאז --- ,ריד ךָאנ טקנעבעג בָאה ךיא ,טענ ,טסייוו וד ,ןוט סע לעװ
 .ןרױלרַאֿפ לסיב ַא

 ?רעטעברַא יד וצ טָאג ןגעו דער ךיא שטָאכ --

 טעז ןעמ זַא ,טשינ טסייוו וד ?ןוט וצ ןרעדנַא ןטימ סנייא סע טָאה סָאװ --
 ּפָארַא טייג ,םיא ןוֿפ טלַאה ןעמ סָאװ ןוא ןרעג םיא טָאה ןעמ סָאװ ,רענייא יו

1 

 | . ייב יװ ,,קילגמוא ןַא רעבָא ךיז טכַאמ סע ןעוו ...ייוו סע טוט ,געוװ ןכיילג ןוֿפ

 -- ,ריד ףיוא ןבעג גנוטכַא לָאז סָאװ ,םענייק טשינ טסָאה וד סָאװ ,טציא ריד
 ...ףליה ןייק ןעמעננָא טשינ ךָאד וטסליװ ,טנַאקירבַאֿפ םעד ,רעדורב ןייד ןוֿפ ןוא

 { וטסייוו ןענַאװ ןוֿפ ---
 ,סייוו ךיא ,ןירַא ליומ ןיא רעגניֿפ ַא ןקעטשניײרַא טשינ וטסֿפרַאדַאב רימ --

 רעבָא ,רעדורב ַא עקַאט -- ,ןגניווריוא ןוֿפ טלעג ןייק ןעמענ טשינ טסעװ וד
 יװ :טכַארטעג רימ ךיא בָאה .סָאב ַא ךָאד ,רעטסעב רעד :טנַאקירבַאֿפ ַא ךָאד
 ?טנַאה ןייק ןגיילוצ טשינ וטסלָאז סָאװ רַאֿפ 1 שטיוװָאמיײיכ ,וטסנָאק

 זוצרעד ריא טמוק יו --
 סָאד .ןרָאי ליֿפ ןוֿפ םינכש רימ ןענייז ,סנטשרע .טענ ,רָאג ןיוש םוק ךיא --

 "וצ ןדנוברַאֿפ ךָאד רימ ןענייז ,עטירד סָאד .טנײרֿפ עטלַא רימ ןענייז ,עטייווצ
 ןענייז רעדניק יד ,טשינ ךיא בָאה בייוו ןייק ? ױזַא טשינ ,לַאעדיא ןייא ןיא ןעמַאז
 סָאװ רַאֿפ .טשינ ייז ףרַאדַאב ךיא ןוא טשינ ךימ ןֿפרַאדַאב ייז ,םיקחרמ ןיא
 סָאװ ,םעלַא טימ ןֿפלעה ריד לעװ ךיא ?רימ טימ ןעניואוו טשינ ,טענ ,וטסלָאז
 רימ רַאֿפ ןייז טעוו סע ,הברדַא .ןוטעג לָאמַא סע בָאה ךיא יוװ ,טסֿפרַאדַאב וד
 ןעמעוו טימ ,בוטש ןיא ןשטנעמ ַא ,טנײרֿפ ַא ןבָאה לעװ ךיא ,גנוקיטֿפעשַאב ַא
 רעקידעבעל ַא רָאנ ךָאד זיא ןעמ .ןוט וצ סָאװ ןעמעוו רַאֿפ ,ןדערוצסיוא טרָאװ ַא
 ... שטנעמ

 ןענייז ןגיוא סעשטיווָאמיײכ .רענָאיצולָאװער ןטלַא םעד טקוקעגנָא טָאה ןעטיינ
 טייקירעיורט א .ןשטיינק ןיא ןעוועג ןעקנורטרַאֿפ ןענייז ןגיוא יד ,ןרָאװעג טלַא
 -מַאזנייא ןייז ףיוא טגָאזעג תודע טָאה סָאװ ,ןרעטש ןייז ןוֿפ טנײשעגּפָארַא טָאה
 ַאזַא ןעוועג זיא סע .ליומ ןייז ןוֿפ טינש ןטרַאה םעד טרעכיײװרַאֿפ ןוא טייק
 סָאד :ןבעל ךעלנעזרעּפ ַא רַאֿפ ןליֿפעג ענייז ןבעגסױרַא לָאז רע זַא ,רעדנואוו
 סנשטנעמ םעד םעד ךרוד טליֿפרעד טָאה ןעטיינ זַא ,שילרעטסיוא ױזַא ןעוועג זיא
 םוצ זיב טרירעג םיא טָאה םיא רַאֿפ ליֿפעג םערַאװ ןייז ,טײקמַאזנייא עצנַאג
 -כעלנעזרעּפ עקיצנייא יד ןרָאװעג טונימ יד רע זיא ןענעטיינ רַאֿפ ןוא --- ,ןייב
 ,החּפשמ ןייא ןיא םיא טימ טרעקעגנָא ךיז טָאה רע סָאװ ,רעטָאֿפ ןייז ךָאנ טייק

 -- ? ןבעל רימ ןלעוװ סָאװ ןוֿפ ןוא ? ךייא ייב ןעניואוו לָאז ךיא ,טסייה סָאװ ---
 .ןעטיינ טגערֿפ

 ./ רךָאנ ךָאד ךיא בָאה ,סנטשרע !גרָאז ַא ךיוא ?ןבעל ןלעװ רימ סָאװ ןוֿפ ---
 - צניימ ןוֿפ ןסע ןוא ריקנַאב ַא ןרעוו לעװ ךיא ,וטסניימ סָאװ .לבלעוועג-סערּפ ןיימ

 זיא ,טנייה טשינ זיא ,ןכַאמ סעּפע ךיוא ריד טימ ךיז טעוו ,עטייווצ סָאד 1 ןלַאטיּפַאק
 ןרעטיב ַאזַא ןיא ,טציא ריד ןָא ןייגַאב ךיז ןענָאק ייז ,וטסניימ סָאװ .ןגרָאמ סע
 וד זַא ,ןזיווַאב טסָאה וד יו םעד ךָאנ ןוא ,ךיז רַאֿפ טָאה ןָאינוי יד סָאװ ,ףמַאק
 ,סרעקיירטס יד רַאֿפ ןדייר טסלָאז וד זַא ,ןלעטשנָא ךיד ןלעװ ייז 1 ייז טימ טסיב
 רימ ןעייג רעלעב ףיוא זַא ,עדייב סע רימ ןֿפרַאדַאב ליֿפיװ ,עטירד סָאד ןוא
 ?טשינ ךיוא ערעּפָא רעד ןיא ,טשינ

 .ערעּפָא ביל בָאה ךיא --- ,טכַאלעג ןעטיינ טָאה -- ,ָאי ערעּפָא רעד ןיא --
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 טימ ןוט ךיא ןָאק סָאו ,ערעּפָא רעד ןיא ןריֿפ ךיד ךיא לע ,טיַארלָא --
 ןביולג ןייד ,טײקשירַאנ עזַאושזרוב ןייא ריד ןוֿפ ןגָארטרַאֿפ זומ ךיא זַא ?ריד
 וצ -- ,גנוטכירנייא עזַאושזרוב עטייווצ ַא ןגָארטרַאֿפ ןזומ ךיא לע ,טָאג ןיא
 ?טענ ,וטסגָאז סָאװ ,ונ ? ריד טימ ןוט ךיא ןָאק סָאװ .ערעּפָא ןרעה

 ,השעמ רעד ןיא טּפַאכעג טנעז ,שטיוװָאמיײכ ,ןײלַא ריא זַא ,גָאז ךיא ---
 ? השעמ ַא רַאֿפ סָאװ ןיא ---
 .טָאג ןיא ןביולג וצ גנוטכירנייא רעזַאושזרוב רעד ןיא ---
 .רעדנואוו טימ שטיווָאמיײכ טגערֿפ --- ? ךיא ---
 !שטיווָאמיײכ ,ריא ,ָאי ---

 ןסַאמ יד ןוֿפ לָאבמיס ַא רַאֿפ ןשטיווָאמײכ טכַארטַאב קידנעטש טָאה ןעטיינ
 רעטנַארעלַאט-טשינ רעייז טימ ךיוא ױזַא ,תולעמ עלעדייא עטוג ערעייז טימ
 -נָא ךיז טָאה עכלעוו ,טייקרעטיב רעד ןוֿפ טַאטלוזער ַא זיא סָאװ ,טכוזרעֿפײא
 ןַא ןעוועג זיא טָאג ןגעק ךורבסיוא .סעשטיווָאמייכ ,ןדייל ןוֿפ יז ןיא טלמַאזעג

 טזיוה עכלעוו ,טיונ רעד ןגעק ,טייקיטכערעגמוא רעלַאיצָאס רעד ןגעק ךורבסיוא
 "עג רעד ןגעק יירשעג סָאד זיא טָאג ןגעק יירשעג סָאד .ןבוטש עמערָא יד ןיא
 ןוֿפ טנַאװ ענעלָאטש יד יז ןוֿפ קעװַא םענ .ןבעל ייז רעכלעוו ןיא ,טֿפַאשלעז

 טָאה טֿפַאשלעזעג יד סָאװ ,דמעמ רעייז וצ טייקיטליגכיילג רעקידתונמחרמוא
 ,טשינ סָאד ןעד זיא .טָאג וצ געוו רעייז ןעניֿפעג ןלעװ ייז ןוא ,טלעטשעגֿפױא
 "עג קידנעטש טָאה רע סָאװ ,ןוט טלָאװעג קידנעטש טָאה ,ןעטיינ ,רֶע סָאװ
 ?ןבעל ןייז םעד רַאֿפ ןענעמדיוו וצ טבערטש

 ןגָארטעג םיא ןוא טירט יד רעטנוא ןוֿפ ןעמונעגריֿפַא םיא טָאה שטיווָאמייכ
 סָאװ ,סיֿפ ןוא טנעה ענייז ןרעוו ליוו שטיווָאמייכ .סמערָא ענייז ףיוא דניק ַא יו
 טֿפלעה עטייווצ יד ןרעו רע ליוװ .ןריטסיזקע וצ ידּכ ?ייז ןיא ךיז טקיטיונ רע

 ?רע טרַאװ סָאװ ףיוא ?ןעוועג זיא רעטָאֿפ ןייז לו ,טייקכעלנעזרעּפ ןייז ןוֿפ -
 ןעמענניײרַא םיא ןלעװ ןסַאמ-רעטעברַא יד ?ןעמעננָא טשינ סע רע לָאז סָאװ רַאֿפ
 ןלעוװ ייז .ךיז ןשיוװצ םיא ןליװ ייז .רעצישַאב ענייז ןרעוו ןלעוװו ייז .ךיז ןשיווצ
 רעכלעוו טימ ,עטסטבילעג יד ,בייוו סָאד טשינ ייז ןענייז .םיא ףיוא ןבעג גנוטכַא

 -כערַאב עקיצנייא יד טשינ ייז ןענייז ?ןבעל ןייז ןדניברַאֿפ טלָאװעג טָאה רע
 ?ץנעטסיזקע רענרעזימ ןייז רַאֿפ גנוקיט

 ןטָאבעגנָא םיא טָאה שטיוװָאמייכ זַא ,רעטָאֿפ ןייז טױרטרַאֿפ טָאה ןעטיינ ןעוו
 ףלָאװ-השמ זיא ,םיא ףיוא ןבעג גנוטכַא טעװ רע ןוא םיא טימ ןעניואוו ןייג וצ
 :טגערֿפעג ןוא טרעדנואוורַאֿפ לסיב ַא ןבילבעג
 רָאנ -- ...טציא זַא ,טניימעג בָאה ךיא ?גניווריוא ןוא ? טסייה סָאװ -- =
 ןעמוקעג םיא זיא ,ןגָאז טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,טקידנערַאֿפ טשינ ךָאנ טָאה רע
 וטסָאה רשֿפא -- :טכַארטעגרעביא טָאה רע ןוא ןעניז ןֿפױא קנַאדעג רעטייווצ ַא
 -יונ םעד ןיא ןוא ,ןשטנעמ םענעגייא ןַא טימ ןייז וטסעװ ,ןעמעלַא ךָאנ ? טכער
 -רַאֿפ טָאה ףלָאװ-השמ ןוא --- .ןֹוז ןיימ ,ןֿפלעה טָאג ריד לָאז .ךָאד ךיז וטסקיט
 ,ןטכַארט ןיא ןגיוא יד טכַאמ
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 ןטסכעלטניײרֿפ םעד ןיא ןהרובד וצ ףלָאװ-השמ טגָאז --- ,בייוו ןיימ ,הרובד ---

 ,ןענַאד ןוֿפ סױרַא ןֿפומ רימ --- ,ריא וצ טדערעג לָאמַא טָאה רע ןכלעוו ןיא ,ןָאט
 לביטש-םידיסח ןיא תבש ַא ןעגנערברַאֿפ לָאמ ןייא ךָאנ טלָאװעג ךיא טלָאװ
 לעװ ךיא יצ ,טשינ סייוו ךיא .רעבמעמ ַא ןיב ךיא ואוו ,טסייוו וד ,ןוַאט-ןוַאד
 .ןעז וצ ייז טייהנגעלעג ַא ןבָאה לָאמ ַא ךָאנ

 ךיוא ןעניואוו טרָאד ? םייוג ןעד ןעניואוו ,ןֿפומ רימ ואוו ,טרָאד ןוא ? סָאװ --
 "וינ ןיא .טנגעג סגניווריוא ןיא ,ןענעוַאד וצ ואוו ,לוש ַא ןעניֿפעג טסעװ ,ןדיי

 .ןלוש ןייק טשינ ,הלילח ,ןלעֿפ קרָאי
 .ןעד סָאװ .לוש ַא ןעניֿפעג ךיז טעוװ יאדווַא .הרובד ,ךיא ןיימ סָאד טשינ ---

 ףיוא ונמולש "ישנַא ןשיװצ ןייז לָאמַא ךָאנ טלָאװעג טלָאװ ךיא רָאנ ?טשינ
 | - ,טירטס קלָאֿפרָאנ

 ? ץרַאה ךַאװש ןייד טימ וד ? ןייז טרָאד וטסעװ ואוו ןוא ---
 -ּפָארַא-ןוא-ףיורַא ןײלַא ןיוש ןָאק ךיא ,טסעז וד .ץרַאה ךַאװש סיוא ןיוש ---

 סָאװ ןוא .ךעלעמַאּפ ןייג רָאנ ףרַאדַאב ןעמ .ןעקנַאד וצ טָאג ,ּפערט יד ןייג
 טלַאה םייח-לאומש .ןעמייח-לאומש ייב ,דימּת יו --- ,ןייז לעװ ךיא ואוו ,טסייה
 ןייא טניואוו רע .טירטס קלָאֿפרָאנ ףיוא לבלעוועג קיכלימ רשּכ ןייז ךָאנ ךָאד
 וצ ןריֿפניהַא ךימ טסעװ ,לביטש-םידיסח רערעג םעד רעביאנגעק ףױרַא ּפערט
 ןעמוק ריא טנָאק סטכַאנ-וצ-תבש .תבש רעביא ףיוא ןזָאלרעביא ךימ ןוא םיא
 ,הּכלמ-הוולמ ךָאנ .רימ ךָאנ

 סָאװ ,טָאג קנַאד .רעײֿפ טימ טשינ ךיד ליּפש ,ףלָאװ-השמ ,ףלָאװ-השמ --
 .רעגניֿפ ןטימ הרובד םיא טעשַארטס -- ,ןֿפלָאהעג טייוו ױזַא ריד טָאה רע

 ןעשעג סעּפע רימ טעוװ ,םידיסח יד טימ תבש ןענעװַאד ןייג ליוו ךיא זַא --
 הוצמ יחולש; : ןבירשעג םירֿפס עקילייה יד ןיא זדנוא ייב טייטש סע ? עלערַאנ
 טָאה --- ,טשינרָאג ייז טעשעג ,הווצמ ַא ןריֿפסיױא ןעייג סָאװ ,יד ,"ןיקיזנ םניא

 עכלעוו טימ ,םירֿפס עקילייה יד ןוֿפ ךורּפש ַא טימ ןעמונעגנייא ףלָאװ-השמ יז

 .ןעמונעגנייא ןהרובד לָאמ ןייא טשינ טָאה רע
 ? ןייג ןזָאל ןעד ךיד טעװ רע ? ןגָאז רָאטקָאד רעד טעוװ סָאװ ןוא --

 -עגּפָא ףלָאװ-השמ ריא טָאה -- ? עלערַאנ ,ןסיוו סעּפע ןעד ףרַאדַאב רע --

 ןייז רַאֿפ ןלײטרַאֿפ וצ טַאהעג טָאה רע סָאװ ,טנעמילּפמָאק ןטסערג םעד ןבעג

 דיי רעמורֿפ ַאזַא .ןזָאל טשינ ךימ רע טעװ ,ןסיוו טעװ רע זַא יאדװַא --- .בייוו

 | ? רָאטקָאד רעד ,רע זיא

 ןיא טגָאזעג הרובד טָאה -- .,עקיזיר עסיורג ַא טסמענ וד ,ףלָאװ-השמ ---

 + .קערש
 סָאװ ,גנַאל ןבעל ץנַאג ןיימ ןייז לחומ ןענָאק טשינ רימ סע לעװ ךיא ---

 . "עזעג ךיז ונמולש-ישנַא ייב ןעוועג טשינ ןיב ןוא ןוַאט-ןוַאד טֿפומעג בָאה ךיא

 יץרַאה סהרובד טרירעג טָאה סָאװ ,רעיורט ןיא טגָאזעג ףלָאװ-השמ טָאה -- ,ןענעג
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 ףוסילּכ -ףוס םיא יז טָאה ,סעּפע טלָאװעג טָאה ףלָאװ-השמ ןעוו ,דימּת יו
 | .ןבעגכָאנ טזומעג

 , ןיא ןעוועג טשינ זיא ןעטיינ ןעוו ,ןסיוו סרָאטקָאד םעד ןָא ,יז טָאה גָאטײרֿפ
 ןוא עטָאּפַאק עקידתבש יד ,שעוו לסיב ַא ןֿפלָאװ-השמ טקַאּפעגניײא ,םייח רעד

 -סיוא; ףיורעד טָאה יז סָאװ ,יסקַאט ַא ןיא טריֿפעגקעװַא םיא ןוא תילט םעד
 ,טירטס קלָאֿפרָאנ ףיוא ,"טלעג ןטנידרַאֿפ-קיטולב סנוז ריא ןוֿפ ןומטמ ַא ןבעגעג
 .ןַאמסדנַאל םעד םייח-לאומש וצ

 -רשּכ ןייז רעביא קָאטש ןטשרע ןֿפױא גנוניואוו ןייז טַאהעג טָאה םייח-לאומש
 ןוֿפ "ונמולש ישנַא; לביטש-םידיסח םעד רעביאנגעק עקַאט ,לבלעוועג ןקיכלימ
 ןיא טגילעג ךיילג םיא ןוא טריֿפעגֿפױרַא ןיהַא םיא טָאה הרובד סָאװ ,רעג
 .ןיירַא טעב

 -- ,בייוו סמייח-לאומש וצ ןֿפורעגנָא ךיז הרובד טָאה --- ,ןיורק-הּכלמ ---
 םענעֿפירט ןייז ןבעגכָאנ טזומעג בָאה ךיא .טסַאג ַא טכַארבעג ריד בָאה ךיא -

 עשידיסח יד טימ תבש ַא ןענעװַאד זומ רע ,ךיז טרַאּפשעגנײא אקווד .,זדלַאה
 טָאה -- ,ןוז ןיימ וצ ןוַאטיּפַא קעװַא ןֿפומ רימ רעדייא ,םייה רעד ןוֿפ טײלסדנַאל

 ,ןוז ןיימ --- .םייה רעד ןוֿפ ןירָאטרבח ריא ,ןעלהּכלמ רַאֿפ טמירעג ךיז הרונד
 ןייג טשינ ךָאד רָאט רע ןוא ,ןוַאטיּפַא ךיז וצ זדנוא ךָאד טמענ ,ןבעל גניווריוא |

 .ץרַאה ךַאװש ַא ךָאד טָאה רע ,ּפערט ףיוא
 "עג בָאה ךיא -- ,טגָאזעג ףלָאװ-השמ טָאה -- ,םייח-לאומש ,טסײטשרַאֿפ ---

 רימ רעדייא ,ונמולש-ישנַא טימ ןייז לָאמ ַא ךָאנ טלָאװעג בָאה ךיא .ןעמוק טזומ
 ? םייח-לאומש ,ךימ טסײטשרַאֿפ . ..:.ישֿפנ האמצ .קעװַא ןֿפומ

 -ַפָא טָאה -- !טשינ ,ןעד סָאװ ,ףלָאװ-השמ ,ךיד ךיא ײטשרַאֿפ יאדוװַא ---
 רעסייוו רעסיורג ,רעגנַאל ַא טימ לדיי ןיילק קירעדינ ַא ,םייח-לאומש טרעֿפטנעעג
 טסָאה וד סָאװ ,שודיח סיורג ַא רימ זיא סע -- .םורֿפ ךיז קידנעלקָאש ,דרָאב
 ,ןטלַאהעגסיוא גנַאל ױזַא סע

 -השמ טָאה -- ,ייברעד םעט ַא ןעוועג זיא סע .טצכערקעגּפָא טָאה ףלָאװ-השמ
 סע סָאװ ןוא טבעלעגרעביא סנטצעל טָאה רע סָאװ ,םעד ןגעוו טרעלקעג ףלָאװ
 .ןײרַא לביטש ןיא ןייג וצ ןוֿפ ןטלַאהעגּפָא םיא טָאה

 ,ןבעג גנוטכַא ןרימ --- ,םיא ףיוא ןבעג גנוטכַא ןרימ ,הרובד ,רעביא םיא זָאל ---
 -רַאֿפ רענייד סָאװ ,לָאמ עטשרע סָאד טשינ זיא סע -- ,טגָאזעג עלהּכלמ טָאה --

 .זדנוא ייב תבש ַא טגנערב
 ,טָאג ןיא קנעדעג ,ּפערט יד ףיוא ןייג טשינ םיא זָאל ---
 -- ,ןענעװַאד םוצ רָאנ ,ןייג טשינ לעװ ךיא ,הרובד ,ןייג טשינ לעװ ךיא ---

 ,טקיאורַאב ףלָאװ-השמ יז טָאה
 -השמ טרזחעגרעביא םייחד לאומש טָאה -- .,ןיקיזנ םניא הוצמ-יחולש ---

 ,םירֿפס עקילייה יד ןוֿפ ךורּפש סֿפלָאװ
 ריא ןוֿפ טנעה יד ןיא ןֿפלָאװ-השמ טזָאלעגרעביא הרובד טָאה ,עטקיאורַאב ַא

 ,"קילגמואק ריא ןגרָאזַאב םייהַא ןרָאֿפעגּפָא יז זיא ןיילַא ןוא עלהּכלמ ןירָאטרבח
 .ןענעטיינ ןֿפורעג טָאה יז יו

 טגָאזעג יז טָאה --- ,םיא ךָאנ רימ ןעמוק סטכַאניוצ-תבש ,םשה הצרי םא --
 ,ןירָאטרבח ריא

 ןֿפױא ןענוֿפעג ךיז טָאה טירטס קלָאֿפרָאנ ןוֿפ לביטש-םידיסח רערעג סָאד
 -עג טָאה םידיסח יד ןוֿפ רענייא סָאװ ,םָארק-םירֿפס ַא רעביא קָאטש ןטשרע
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 ןקידנקלַאב-קירעדינ ןגנַאל ַא ןוֿפ ןענַאטשַאב זוא סָאװ ,ןיילַא לביטש סָאד ,ןטלַאה
 וצ טרעהעג טָאה ,סעטכַאלּפ-ךעלב עטכלַאקעגּפָא טימ ןגָאלשַאב .טנעוו טימ ,לָאה
 ןעמ טָאה ךָאװ עצנַאג ַא ןרעדנַא םוצ תבש ןייא ןוֿפ רָאנ םידיסח רערעג יד
 ןבָאה לּכ -םדוק .ןטֿפַאשנַאמטדנַאל ,סיטעײסָאס ,ןשזדָאל וצ ןעגנודרַאֿפ לָאה םעד
 -גַאמסדנַאל ןוֿפ ןשזדָאל רָאּפ ַא *ריטרַאוװק-טּפיוה; רעייז לָאה םעד ןיא טַאהעג
 רעדעי ,ןעגניטימ "שלעגער, ערעייז ןטלַאהעגּפָא טרָאד ןבָאה עכלעוו ,ןטֿפַאש
 -ָאס יד ןוֿפ סרענַאב יד ןוא רענעֿפ יד .ךָאװ ןוֿפ טנווָא רעדנַא ןַא ןיא שזדָאל
 יד ןוֿפ סעיֿפַארגָאטָאֿפ יד ,לָאה ןוֿפ לקניוו ַא ןיא טלעטשרַאֿפ ןעייטש סיטעייס
 -ֿפױא ןרעוו ,טסורב רעד רעביא רעדנעב עסיורג טימ עטצוּפעגסיוא ,ןטנעדיזערּפ
 ַא ןעו ,לָאמ ןדעי לוטש סטנעדיזערּפ םעד רעביא טנַאװ רעד ףיוא ןעגנַאהעג
 ,גניטימ ַא ּפָא טלַאה יטעיײסָאס

 ןבָאה ,רעדילגטימ ערעייז רַאֿפ עקרק ןֿפױקרַאֿפ סָאװ ,סיטעיײטָאס עקינייא
 רעטמירַאב ַא "קסעד; ןייז טרָאד טָאה ךיוא ,לָאה ןיא *סעטיֿפָא; ערעייז גָאטײב
 ,לבר א ,סערדָא טסָאּפ ןייז רַאֿפ טיא טניד לָאה רעד סָאװ ,ןוַאט'ןוָאד ןוֿפ ןכדש
 .גָאט ןיא ןהעש עטמיטשַאב לָאה ןיא לקניוו ןייז ךיוא טָאה ,תולאש טנקסּפ סָאװ

 טרעװ ,רָאֿפ טשינ ןעמוק סיטעיײסָאס ןוֿפ ןעגניטימ ןייק ןעוו ,טנװָא ןַא ןיא
 טיג סָאװ ,רעטסײמ:ץנַאט ַא לָאמַא : ךיז טכַאמ סע ןעמעוו ןעגנודרַאֿפ לָאה רעד
 גנָאי; ענעדײשרַאֿפ יד ןוֿפ רעדילגטימ עגנוי רַאֿפ ץנעט עטצעל יד ןיא סעיצקעל
 רעביא עיצקעל ַא רַאֿפ עיצַאזינַאגרָא רעלַאקידַאר ַא לָאמַא ,?סיטעיײסָאס דיע סנעמ
 טָאה עקטסיכרַאנַא עטמירַאב ַא סָאװ ,"לָארטנָאק-טרובעג, רעדָא ,עביל רעײרֿפ
 ,דיַאס-טסיא רעד ףיוא טקידערּפעג לָאמסנעד

 -רַאֿפ לָאה רעד טרעוװ ,גָאטימכָאנ גָאטײרֿפ טמוק סע ןעוו ,רעבָא רַאֿפרעד
 -וצ זיא סָאװ ,לבלעוועג ןקיכלימ ןוֿפ םייח-לאומש .שודק-םוקמ ַא ןיא טלדנַאװ
 ,"ונמולש ישנַאק רערעג יד ןוֿפ "רערושזערט; רעד ןוא יאבג רעד ךיוא ךיילג
 לבוט ךיז ךָאנ טייג רע רעדייא ,גָאט ןקיטכיל ןיא ןיירַא לָאה ןיא ףױרַא טמוק
 תוינקדצ-םישנ יד יז טניד ךָאװ עצנַאג ַא סָאװ ,הווקמ רעד ןיא תבש דובּכל ןייז
 רעדעי ןוֿפ לָאה םעד סיוא טמַאר םייח-לאומש .,םידיסח יד ---גָאטײרֿפ ןוא
 ןוא ןטנעדיזערּפ יד ןוֿפ ןטערטרָאּפ יד טנעוו יד ןוֿפ רעטנורַא טמענ ,?האמוטע
 טיש ,עגָאלדָאּפ יד טיוא טרעק ,לקניוו ַא ןיא ייז טלַאהַאב ןוא סעוויטוקעזקע יד
 ,לקניוו ַא ןוֿפ סיױרַא רע טקור ךָאנרעד .טייקנייר רַאֿפ דמַאז לסיב ַא טימ סיוא יז
 סָאד ,סנקעדַאב ַא רעטנוא ןליױהרַאֿפ ןוא ןטלַאהַאב ךָאװ עצנַאג ַא טייטש סע ואוו
 עלהרוּת-רֿפס סָאד .טנַאװ-חרזמ ןיא קעװַא סע טלעטש ןוא ,לשדוק-ןורָא עניילק
 "הּפ-לובנע ןוֿפ ןרעו טמעשרַאֿפ טשינ לָאז סע ידּכ ,םייה רעד ןיא רע טלַאה
 ןיא טדערעגסיוא ןוא ןוטעגּפָא טרעוו סָאװ ,סרעגרע סעּפע ךָאנ ,הלילח .רעדָא
 ןיא טליהעגנייא ,עלהרוּת-רֿפס סָאד רעבירַא רע טגנערב .ךָאװ עצנַאג ַא לָאה
 -רעטכייל ענעשעמ יד טימ סױרַא םיא טֿפלעה עלהּכלמ .בוטש ןייז ןוֿפ ,תילט ַא
 -כייל יד ּפָא טרעייש ,(לכלוש םעד רַאֿפ הדבוע ריא זיא סָאד ,טכיל יד) ךעל
 טימ לדיי עניילק סָאד .טכיל יד טגרָאזַאב ןוא רעירֿפוצ גָאט ַא טימ ךעלרעט

 קעװַא טלעטש ,שדוק-ןורָא ןיא טייקנייר סָאד ןירַא טלעטש דרָאב רעגנַאל רעד

 ךעלרעטכייל ענעשעמ עטרעײשעגּפָא יד טימ ,ץַאלּפ ןייז ףיוא רעדנעטש םעד

 -עטש-ףושיּכ ַא ךרוד יװ ,ןיע-ףרהּכ טלדנַאװרַאֿפ טְרעוו לָאה רעד ןוא ,ףיורעד
 . .שודק-םוקמ ַא ןיא לַאזיץנַאט ַא ןוא לָאה-גניטימ ַא ןוֿפ ,עלעק

 ןענייז סנטסרעמ .םיללּפתמ יד ןעמוקֿפױנוצ ךיז ןָא ןביוה טכַאנרַאֿפ ןטימ
 עצנַאג ַא ןטעברַא סָאװ ,רעכַאמ-רעדמעה ,סרעדיינש ,רעטעברַא-ןדיי עמערָא סָאד
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 רַאֿפרעד ,החנמ ןענעװַאד ײרֿפ ייֵז טזָאל סָאב רעד ואוו ,רעּפעש עניילק ןיא ךָאװ

 טכַאנ רעבלַאה רעד ןיא זיב סנגרָאמירֿפ ןוֿפ םיא וצ טֿפַאלקשרַאֿפ יז ןענייז רעבָא

 - םוצ ןרָאֿפעג ,םייה רעד ןיא םידיסח ןעוועג ןענייז םיללּפתמ עטסרעמ יד ,ןײרַא

 ןיא תוקחד ןוא טיונ ןיא ךָאװ עצנַאג ַא ייז ןבעל ָאד ןוא .ןענרעל ןענעק ,ןיבר

 לביטש-םידיסח ןיא תבש רעד .ּפַאש-ץיווש ןיא טעברַא רערעווש .ןיא ,םייה רעד

 .ןבָאה ייז סָאװ ,דײרֿפ עקיצנייא יד זיא ונמולש-ישנַא יד ןשיווצ

 ןטײרבוצרָאֿפ טייצ ןבָאה ןלָאז יז ידּכ ,רעּפעש יד ירֿפ ייז ןזָאלרַאֿפ גָאטײרֿפ

 טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב גָאטנוז ּפָא יז ןטעברַא רַאֿפרעד סָאװ ,תבש רַאֿפ ךיז

 הליבט ַא ןיירַא ןּפַאכ ,םייח-לאומש יװ ,עמורֿפ רעמ יד ,ייז ןוֿפ עקינייא .ןיײרַא

 ןענעגינַאב ערעדנַא .רעדמעה-תבש יד רעביא ןעוט ייז רעדייא ,הווקמ רעד ןיא

 -יילק יד ייז ןטייב עלַא ,ןבוטש עמערָא יד ןיא ?קניס; ןרעביא שַאװ ַא טימ ךיז

 ענעדייז יד טימ סטרעבלַא ץנירּפ ענעטינשעגּפָא יד רעביא ןדניב עקינייא ,רעד

 רעייז טימ ןעמַאזוצ ,םייה רעטלַא רעד ןוֿפ טכַארבעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןעלטרַאג

 -רעק ןבלַאה ןטשרעבייא םעד ןשיװצ הציחמ ַא ןכַאמ וצ ידּכ ,ןיליֿפּת-ןוא-תילט

 יד ןענעװַאד םייב -- ןטשרעטנוא םעד ןוא ,ןייר ןצנַאג ןיא זיא סָאװ ,רעּפ

 עגנַאל יד ןוֿפ םילוגלג ןענייז סטרעבלַא ץנירּפ ענעבירעגּפָא ענעטינשעג-ץיווק

 -תונשקע ןבָאה רעבָא ערעדנַא .םייה רעד ןיא ןגָארטעג ןבָאה יז סָאװ ,סעטָאּפַאק

 םייה רעד ןיא ןגָארטעג ןבָאה ייז סָאװ ,סעטָאּפַאק ענסעלטַא יד טיהעגֿפױא קיד

 .ןירַא לביטש-םידיסח ןיא ךעלקעז-תילט יד ןיא ךיז טימ טכַארבעג ןוא ,ןיבר םייב

 ךיז ןעניֿפעג וצ טַאהעג היכז יד טָאה ןעמ ןעוו ,לָאמַא םייה רעד ןיא יו ןוא

 רעד ןוֿפ סױרַא טנייש סָאװ ,ץנַאלג ןקילייה םעד ןוֿפ ןייז וצ הנהנ ,ןיבר םייב

 ןיא ןחישמ ןוֿפ ,ןיּפנַא-ריעזב אחישמ ןוֿפ ,טכיל ןקילײה םעד ןוֿפ ,אשידק אניצוב

 ,עטעטַאלעג לייט ,ענעבירעגסיוא יד ןיא טציא ייז ןעייטש ױזַא ,טַאמרָאֿפ םעניילק

 ,סנרעטש עקידנענייש עשינבר יד רעביא ןעלּפַאק עטיירב ןיא ,סעטָאּפַאק עקיצנַאלג

 -רַאװש ןוא עסייוו טימ טצנַארקַאב רעמינּפ עטגָאטײװעגסיױא ,עטכיילבעגסיוא יד

 ,ןדיי הנחמ ַא ,ןעייטש ייז .םיתילט עטקעלֿפַאב-סייווש ןיא טליהעגנייא ,דרעב עצ

 רעד ןוֿפ ץרַאה ןטימ ןיא ,ָאד טָאה סָאװ ,לארשי ןשינבר ַא ןוֿפ תיראש רעד

 ןיא ,ייװצ ףיא ,העש ַא ףיוא לזדניא ןַא ןֿפַאשעג ךיז ,עקירעמַא רעשיאיוג

 ,טלעוו ַא ןיא ,טלעוו רעדנַא ןַא ןיא ךיז ןגָארטרַאֿפ ,דיַאס-טסיא רעד ףיוא לָאה ַא

 ,ךָאװ עצנַאג יד טֿפַאלקשרַאֿפ זיא ןעמ ואוו ,ּפַאש ןטסיװ ןייק ןוֿפ טשינ טסייוו סָאװ

 ,קידנסעגרַאֿפ ,טיורב םענעקורט לקיטש ןרַאֿפ ,םירצמ ךלמ הערּפ ייב לָאמַא יו

 םעד טָא ףיוא .טלעוו רעד ףיוא הרוּת ַא ןוא למיה ןיא טָאג ַא ָאד זיא סע זַא

 םייה ענעגייא יד ןַא ,וליֿפַא ייז ןסעגרַאֿפ טלעוו רערעדנַא רעד טָא ןיא ,לזדניא

 ןעמ סָאװ ,רעדניק ענעגייא זַא ,טייקשיאיוג רענַאקירעמַא ןוֿפ טּפַאכרַאֿפ ןיוש זיא |

 ןסייוו ,שיט ןייא ייב ייז טימ טסע ןעמ ןוא ןקלַאב ןייא רעטנוא ייז טימ טבעל

 : רעבלעוועג יד ןֿפָא ןטלַאה ,טעברַא רעד וצ ןעייג ,תבש ןייק ןוֿפ טשינ ןיוש

 רעדמערֿפ ַא ןיא שיט סגיבר םעד ןוֿפ ןרָאװעג ןבירטרַאֿפ ןענייז ייז זַא ,ןסעגרַאֿפ

 עלַא יד ןָא ןסעגרַאֿפ ;סיֿפ יד טימ ןטָארטעג טרעוו טייקשידיי ואוו ,הנידמ

 ,לָאה ןעמערָא םעד ןוֿפ ריט טייז רענעי ףיוא ייז ףיוא ןטרַאװ סָאװ ,ןתוינערּפ

 ,טשרעה האמוט יד ןוא ןדיומ ןוא ןעגנוי ָאד ןצנַאט ןכָאװ רעד ןיא סָאװ

 .,דומע םעניילק םעד רַאֿפ ןענערב טכיל יד .סטכַאנוצ:גָאטײרֿפ זיא טנייה

 ,שיבייל 'ר טייטש טנַאװ-חרזמ רעד ייב .הרוּת-רֿפס יד טור שדוקה'ןורָא ןיא

 יּפַאר ןשינבר ןשימייה םעד טגניז םייח-לאומש ןוא ,םוקמ-אלממ סניבר םעד

 : ןוגינ-םָאט
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 ...הלּכ תארקל ,ידוד ,הכל ,ידוד ,הכל ---

 -רָאנ ,לבב עיינ סָאד ךיז טניֿפעג לָאה-תבש םעד ןוֿפ רעטצנעֿפ יד רעטניה
 ןעמָארטש טימ ןסָאגַאב ,טלַארּפעגֿפױא ןענייז רעבלעוועג יד .טירטס קלָאֿפ
 וצ םינוק ןיירַא ןּפעלש ןוא רעבלעוועג יד רַאֿפ ןעייטש ןדיי .טכיל שירטקעלע

 -יילק עטסַאּפעגוצ-גנע-וצ ,ענעטינשעג-ץרוק-וצ ,עטכַאמעגרעביא ייז ןֿפױקרַאֿפ
 ,ןטשרואוו עטלּפמעטשעג-רשּכ סיױרַא ןקוק רעטצנעֿפ-יוש ענעטכױלַאב יד ןוֿפ .רעד
 -עֿפָאק יד ןוֿפ .טיורב-ןרָאק שידיי ,ןטינשֿפױא ,ימַארטסַאּפ עטרעכיורעג ,ןעגנוצ
 טֿפול יד ןכליהרַאֿפ ןענָאֿפָאמַארג ,סױרַא דָאב ַא ןוֿפ יו ערַאּפ ַא טצעז רעזייה
 ןוֿפ סטרַאקשוּפ טימ טרעגַאלַאב ןענייז סַאג ןטייז עדייב .ךעלקיטש עשינזח טימ
 -- .תורוחס ענעֿפרָאװעגנָא יד ןטכײלַאב ןצַאקרוטש עקידרעקַאלֿפ ,סרעלדעּפ
 הֿפירש ַא ןוֿפ ,ןטעסרָאק ןוא ןצריש ענעגײלרַאֿפ ,רעדיילק עטריקַארב ןשמַאר
 עטֿפױקעגּפָא טָארקנַאב ַא ןוֿפ ,ןסָאמ ענעדײשרַאֿפ ןיא ךיש עטעװעטַארעגּפָא
 רישעג טימ ןדָאלַאב ,סטרַאקשוּפ ,גרַאװנזיא טימ סטרַאקשוּפ ; סנלָאװ ןוא סנדייז
 עטעילַאװעגנָא ןסיוטש רעביא ןדיי ; ןטַאװַארק טימ -- ערעדנַא ,גרַאװזָאלג ןוא
 ןעיָאלס ,סעקרעגוא עטרעייזעגנייא רעסעֿפ טימ ,גנירעה ןענוט טימ ןדיי ,רעדמעה
 -קיטנַא טימ עמרָאֿפטַאלּפ ַא -- טימ רעד ןיא .סָאטיעמָאט ןוא ךעלרעֿפעֿפ עסייה
 ןוא ןעלטייש טימ ,סרעטעוװס טימ ,ןעגנַאהרָאֿפ טימ .רעכיב טימ ,ןעײלעצרָאּפ
 .ןקָאז

 ,תורוחס ערעייז סיוא ןֿפור סרעלדעּפ ,ףױרַא למיה ןזיב ןעייג ןדלַאוװעג יד ןוא
 ןוא .ןענייו רעדניק ,ןעיירש רענעמ ,ךיז ןגָאלש ךעלגניי ,ךיז ןעגניד רעבייוו
 ןוא סעלײשטַאֿפ ,ךעלעטיה ,ןשילעּפַאק טימ עטקעדַאב ,ּפעק לובמ םעד רעביא
 "נָא ןוֿפ ןעמַאלֿפ ,ןצַאקרוטש עטעקַאנ ןוֿפ ןעמַאלֿפ ףיוא ןעייג ,ןלַאש עשרעבייוו
 -גניי סָאװ ,ןרעײֿפ-רעטיײש ,ףרַאוװּפָא ןוא טסימ ,סנטסַאק ענענָאטרַאק ענעדנוצעג
 ףיוא ןרעקַאלֿפ ןוא סיױרַא ןגייטש ןעמַאלֿפ-רעיײֿפ יד ןוֿפ ןוא .סַאג ןיא ןגיילעצ ךעל
 ַא ,יוא ,יוא" ,רעטַאעט ןשידיי ןוֿפ ךעלדיל ,םינוגינ עשינזח ,תולוק ןעמַאלֿפ
 -סנַארט רעיינ ַא ,רעבייוו רעבייווא ,"ונּכלמ וניבא , סטַאלבנזָאר עלעסָאי ,"דיומ

 ,ימישזדא :סױרַא רעטצנעֿפ םענעֿפָא ןַא ןוֿפ יירשעג ַא ןוא ,"ןטעסרָאק טרָאּפ
 | "! ימישזד

 ,ןדיי הדע יד טייטש ,לבב םעד ןוֿפ ּפעק יד רעביא ,לָאה םעד ןיא ,ןביוא ןוא
 ,ןעעז ייז סָאװ ,עיזיוו ןייא ךרוד ןעוועג ןדנובעגֿפױנוצ ןעמַאזוצ עלַא ןטלָאוװ ייז יו
 ,תוקיתמ טימ רעטרעװ יד גנַאל ןעיצ ןוא תובהלתה סיורג ןיא ךיז ןעלקָאש ןוא
 " ...הכֿפה ךותמ אצו םוק ,הכולמ ריע ךלמ שדקמ; : ןוגינ ןקידרעֿפָאה סניבר םעד

 ןעניֿפעג ייז ,ןֿפָא ןענייז רעצרעה ערעייז ןוא טכַאמרַאֿפ ןענייז ןגיוא ערעייז
 ,תֿפצ טָאטש רעקיליײה רעד םורַא רעדלעֿפ יד ףיוא ,רעדלעֿפ ענירג ףיוא ךיז
 ןייז תבש לבקמ םידיסח ענייז טימ ןעגנַאגעגסױרַא זיא שודקה י"רַא רעד ואוו
 יד יוט ןיא ךיז ןדָאב ייז ןשיװצ סָאװ ,ןצנַאלֿפ ןוא רעזערג יד ןשיווצ ,דלעֿפ ןיא
 וצ טוג זיא סע :טנרעלעג טָאה רעװַאלצַארב ןמחנ 'ר יװ ױזַא ,תומשנ ענייר
 יד סָאװ ,הריש יד ןרעה וצ ידּכ ,רעדלעֿפ יד ןיא רעזערג יד ןשיװצ ןענעווַאד
 םוש ןָא הריש ןעגניז ךעלזערג יד -- ,םלוע-לשיונובר ןרַאֿפ ןעגניז ךעלזערג
 .החמש רעטיול סיוא טָאג רַאֿפ ןעגניז ייז ,טשינ רכש ןייק ןליוו ייז ,הינּפ

 "ונובר ןוֿפ טשינגָרָאג ןליוו ייז .טשינ רכש ןייק ןליוו ייז --- ,ייז ןעגניז ױזַא
 טשינ ךיז ייז ןענָאק ןוא .הניכש רעד טימ ןטֿפעהַאב רָאנ ךיז ןליוו ייז ,םלוע-לש

 טרעוװ תבש רעד .תבש ןטימ ןטֿפעהַאב ךיז ייז ןליוו ,הניכש רעד טימ ןטֿפעהַאב

 זיא לחר רעטומ יד יװ ,הניכש יד טרעוװ תבש רעד .הּכלמ ַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ

. 503 



 יד זיא לחר רעטומ יד רָאנ .תוצח ןֹוֿפ הליֿפּת רעכעלטכַאנ רעד ןיא הניכש יד
 יז ןוא ?ארשי ןוֿפ ןרערט עלַא ךיז ןיא טּפַאזעגנָא טָאה יז לייוו ,רעצ ןוֿפ הניכש
 ןוֿפ הניכש יד זיא תבש .טדייל לארשי סָאװ ,םירוסי עלַא ץרַאה ריא ןיא טגָארט
 ,הּכלמ רעד ןוֿפ רעכעה זיא תבש ,הּכלמ יד זיא תבש .השודק רעטיול ןוֿפ ,דײרֿפ
 רענעי ףיוא םיקידצ יד ףיוא טרַאװ סָאװ ,הלּכ עקיבייא יד ,הלּכ יד זיא יז --
 יד יװ .ןייש רעטיול ןוֿפ ,תומלש רעקיבייא ןוֿפ ,השודק ןוֿפ הלּכ יד זיא יז .טייז
 ךָאנ ןעקנעב ייז ןוא ,הניכשה-ויזמ הנהנ ןענייז ןוא ןדע-ןג ןיא ייז ןציז ,םיקידצ
 סױרַא טמוק תבש-הלּכ יד װ ,ןגיוא עקיטסייג ערעייז טימ יז ןעעז ייז ,הלּכ רעד
 ןוֿפ ןרערט טימ רעדלעֿפ יד ןשַאװ סָאװ ,למיה ןוֿפ סנקלָאװ יד ןוֿפ ןבעווש וצ
 ײירַא רעד ןעזעג יז טָאה סע יו ,יז ייז ןעעז ,וצ טלַאֿפ טכַאנרַאֿפ רעד ןעוו ,דסח
 סָאד טסַאֿפרַאֿפ טָאה סָאװ ,יבר רעקיליה רעד ןוא םידיסח ענייז ןוא שודקה
 טימ סױרַא טערט יז יװ ןעזעג יז טָאה רע ,תבש-הלּכ רעד וצ עביל ןוֿפ דיל
 רעד ןיא ,ןרעטש טימ טיײזַאב ,סַאלטַא ןסייוו ןיא ןוטעגנָא ,סיֿפ ענייר עסעװרָאב
 רעיילש ַא טימ ןעגנַאהרַאֿפ זיא םינּפ ריא ןוא .ּפָאק ריא ףיוא תבש ןוֿפ ןיורק
 רעד זיא ,תולג ןיא הניכש יד זיא ,תולג ןיא ןענייז ןדיי ןעוו תמחמ ,ץרַאװש ןוֿפ
 יז ןוא -- ,ייז וצ ךיז ןענענרעד ןוא ןטערטסױרַא יז ןעעז ייז .תולג ןיא תבש
 ןרעו רעצרעה ערעייז .טֿפַאשקנעב סיורג ןיא ריא וצ טנעה יד סיוא ןקערטש
 קיטשרוד רָאנ ,ןעקנעב רָאנ ,רעמ טשינרָאג ןליוו ייז ,טֿפַאשקנעב ןיא ןסָאגעצ
 ךָאנ ןייז קיטשרוד ,םיא ןבָאה ביל רָאנ ,טָאג ןוֿפ טשינרָאג ןליוו ייז .ריא ךָאנ ןייז
 ,הניכשהיויז רעד ןוֿפ ןלַארטש עטשרע יד ןגעקטנַא ייז טקיש טָאג ןוא .םיא
 .תבש םעד

 !הלבקנ תבש-ינּפ ,הלּכ תארקל ,ידוד ,הכל ,ידוד ,הכל --
 ,לָאה םעד ןיא ןבילבעגרעביא םיללּפתמ יד ןוֿפ עקינייא ןענייז ןענעװַאד ןכָאנ

 -סיױרַא ןבָאה ייז .שרדמ-תיב ןשימייה ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ דלַאב זיא סָאװ
 ערעייז ןיא טכַארבעגטימ ןבָאה ייז סָאװ ,םישרדמ יד .ןתוינשמ יד ןעמונעג
 ןענוֿפעג וליֿפַא ךיז טָאה סע .ןענרעל ךיז טצעזעגקעוַא ןוא ,ךעלקעז-םיתילט
 -קעװַא ךיז ייז ןבָאה ,ארמג ַא טּפעלשרַאֿפ ןבָאה סָאװ ,רערעדנַא ןַא ןוא רענייא
 רעביא ןעלקָאש ךיז ןעמונעג ןוא קנעב יד ייב רעדָא רעמעלעב םייב טלעטשעג

 -רעביא ,דומלּת ןוֿפ ןרעסַאװ עֿפיט יד ןיא ןעמיווש ךיז טזָאלעג ןוא *איבַא רמָא"

 -ָנַא ןַא ןוא רענייא .ךיז רעטניה ןגרָאז עריא טימ םייה עקירעיורט יד קידנזָאל

 -יטסעשז ,ןלוּפלּפ ןעמונעג ןוא לטשּפ שימייה ַא ןָא טנָאמרעד ךיז ןבָאה רערעד

 ,טנעה יד טימ קידנרילוק
 םעד ,שיבייל 'ר ,שולח םעד םורַא ךיז ןבילקעג רעבָא ןבָאה םיללּפתמ בור'ס =
 -רעד לָאז סָאװ ,הרוּת ןוֿפ טרָאװ ַא םיא ןוֿפ ןעמענרַאֿפ וצ ,םוקמ-אלממ סניבר

 ריא ןוֿפ טייצ רעד ךרוד ךָאװ עצנַאג ַא ןטלַאהֿפיוא יז ןוא המשנ יד ןקיווק

 | ,ּפַאש-תולג ןטכירּפָא

 ,שולח ַא --- ,ןֿפורעג םיא טָאה ןעמ יװ ױזַא ןעוועג עקַאט זיא שולח שיבייל ר
 ןוא ,זָאנ רעכיילב רעגנַאל ץיּפש רעד ףיוא ןגעלעג םיא זיא המשנ יד .קנוֿפמ ַא

 טילֿפ ןוא לגילֿפ עריא ףיוא שיבייל 'ר םעד יז טמענ טָא זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע

 זיא שיבייל 'ר רעצנַאג רעד םירָאװ .תומלוע ערעכעה יד ןיא קעװַא םיא טימ)

 ,רעגנַאל ַא ,רעכיוה ַא שטָאכ .לרעדעֿפ ַא יוװ גנירג ןוא טערב ַא יוװ ןיד ןעוועג

 טלָאװ רע יװ קורדנייא םעד ןֿפַאשעג ףוג ןייז ךָאד טָאה ,רענעגיוצעגסיוא ןַא

 ךיז טָאה סָאװ ,ןרעטש ןשינבר ַא טימ .המשנ ןוא טיוה רעטיול סיוא ןענַאטשַאב

 ּפָאק רעד יװ ןעזעגסיוא ּפָאק ןייז טָאה ,ןברַאש ןסיורג ןייז ןיא ףיט ןטינשעגנייא
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 ןייז ןגעק עיצרָאּפָארּפסיד רעסיורג ןייז טימ ןָאירבמע םענעסקַאוװעגסיוא ןַא ןוֿפ
 ,רָאה ערעדנוזַאב סיוא ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,דרָאב עלעג ערעטיש ַא .ףוג םעניד
 ענייז ןיא ןרָאװעג טצעזעגניירַא טייהרעטלייצעג ,זייווקיצנייא ןטלָאװ ייז ךיילג
 סָאװ ,ןגיוא עיולב .רָאה ַא לדנער ַא ,טנַאה רעגרַאק ַא ךרוד תואיּפ ןוא ןקַאב
 סיוא ןעײטשַאב ייז זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע זַא ,טכיל רָאלק ַאזַא טגָאמרַאֿפ ןבָאה
 ַא ןיא קידנעטש טמעשרַאֿפ-קידתועינצ טקוקעג ןבָאה ,רעסַאװ-ןרערט רעטיול
 ןףשטנעמ ַא וצ טדערעג טָאה רע תעשב דרע רעד וצ טזָאלעגּפָארַא רעדָא ,טייז
 -קַא ַאזַא טימ הרשע-הנומש תעשב ןעיירד ןיא ןגייב ךיז טנָאקעג טָאה דיי רעד
 ןעמוקעגסיוא ףוג לייט רעטשרעבייא רעד זיא טָא זַא ,טייקיצנוק רעשיטַאבָאר
 רע זַא .סיֿפ יד וצ טגנַאלרעד ּפָאק רעד טָאה טָא ,עגָאלדָאּפ רעד וצ לעלַארַאּפ
 . טרָאװ סָאד יװ טיוה רעניד רעד ךרוד ןעזעג טושּפ ןעמ טָאה ,טדערעג טָאה
 רע טָאה ןעוו רָאנ .זדלַאה ןגנַאל ןייז ןיא ךעלטנעוו-רענייב יד ןוֿפ סױרַא טמוק
 , | ? טדערעג

 טרעהעג טשינ טושּפ טָאה ןעמ .רעגייווש רעסיורג ַא ןעוועג זיא דיי רעד
 ייב טָאה רע ןעוו ,טדערעג רָאנ טָאה רע ,לוח-רבד ןדיירסיוא טרָאװ ַא םיא ןוֿפ
 רעדָא ,םידיסח יד רַאֿפ ןעמָאנ סניבר םעד ןיא הרוּת טגָאזעג תודועס-שולש
 "נַא ןוא רהוז ןוֿפ ןלעטש טכַארבעג ןוא תוישעמ טלייצרעד סטכַאנוצ-גָאטײרֿפ
 .טרעהעגוצ ךיז ןבָאה סָאװ .םידיסח עקיטשרוד יד רַאֿפ םירֿפס-הלבק עדעד

 ,עקירעמַא ןוֿפ ןדָאב ןקיזייא ,ןטלַאק םעד ףיוא ןעמונעג ךיז טָאה ןענַאװ ןוֿפ

 ןסייה םעד ןוֿפ ץנַאלֿפ ַאזַא ,טירטס קלָאֿפרָאנ ןוֿפ דלעֿפ-יינש ןטסיוװ םעד ףיוא |

 "רעד טָאה ןעמ יװ ,עקירעמַא ןייק ןרָאװעג טלגָאװרַאֿפ זיא דיי רעד ?טנעירָא

 ררועמ ייז עקירעמַא ןיא םידיסח יד וצ ףיוה ןשינבר ןוֿפ תוחילש ַא ןיא ,טלייצ

 ךיילגוצ ןוא השודק רעד ןוֿפ ןלַארטש יד ןָא טפינקעגנָא ייז ןטלַאה וצ ,ןייז וצ

 םעד ,עדייז סניבר םעד ןוֿפ םיבתּכ יד ןקורדוצּפָא ףיוא טלעג ןעלמַאז וצ ךיוא

 עקירעמַא ןיא ןרָאװעג ןטלַאהרַאֿפ זיא דיי רעד .עיטסָאניד רעד ןוֿפ רעדנירג

 ,םידיסח עכייר יד .ןעמוק ןייז ךָאנ ןכָארבעגסיױא טָאה סָאװ ,המחלמ רעד בילוצ

 יז .תובדנ טימ טרטּפעגּפָא םיא ןבָאה ,ןסערדַא ערעייז טַאהעג טָאה רע סָאװ

 לביטש-םידיסח ןיא .ןטנגעג עטייוו ןיא ,ןוַאט-ןוָאד ןוֿפ ןגױצעגסױרַא ךיז ןבָאה

 "ילעב יד ,עטסמערָא יד ןוֿפ עטסמערָא יד ןבילבעגרעביא רָאנ ןענייז ןוַאט-ןואד

 ןעמונעגניירַא ייז ןבָאה ךָאד .רעּפעש יד ןיא ךָאװ עצנַאג ַא ןציז סָאװ ,תוכאלמ

 ןטסנידרַאֿפ עמערָא ערעייז ןוֿפ טרָאּפשעגּפָא ןבָאה ייז .ךיז וצ חלושמ סניבר םעד

 ,טסעק ףיוא ןַאמסדנַאל ןעמורֿפ ַא ייב טריטרַאװקניײא םיא ןוא

 -םלוע ןַא ףיוא יו םורַא ,.ךעבענ ,שולח שיבייל 'ר ךיז טיירד ךָאװ עצנַאג ַא

 רעד ןיא .ןדיירוצסיוא הרוּת טרָאװ ַא ואוו טרָא ןייק טשינ וליֿפַא טָאה רע .העותה

 "עג טכַאמ ןעמ ,טיירש ןעמ ,טמערַאיל ןעמ .רעדניק טימ םישנ ךיז ןעניֿפעג םייה

 ,סטגײלעגֿפױנוצ ַא ,גָאטיײב טייטש טעב ןייז .ןישַאמ יד טּפַאלק גָאט ןצנַאג ַא .ןדלַאװ

 וצ ואוו לקניוו ןייק טשינ וליֿפַא רע טָאה ,לריקלַא ןַא ןיא גנַאהרָאֿפ ַא רעטניה

 ואוו ,דיַאס-טסיא רעד ףיוא לשרדמ-תיב ןיילק ַא ןיא ןײרַא ךיז רע טּפַאכ .ןציז

 טמוק ךָאװ עצנַאג ַא .ןענרעל ןוא ןציז ךָאװ רעד ןטימ ןיא םיא טזָאל שמש רעד

 | .טשינרָאג ַא טימ ּפָא רע

 רע טלייא ןענעװַאד ןכָאנ .הלעתנ רע טרעוו סטכַאנ-וצ-גָאטײרֿפ רעבָא רַאֿפרעד

 יד ןוא בייוו סָאד .סָאװ וצ ,ןעמעוו וצ טשינ טָאה רע -- ,ןײגוצמיײהַא טשינ ךיז

 "רַא עשידיסח יד ןוֿפ עקינייא ךיוא ןענייז ױזַא ןוא .םיקחרמ ןיא ןענייז רעדניק

 המחלמ רעד ףרוד ןסירעגּפָא ,לביטש-םידיסח םעד ןיא ןענעװַאד סָאװ ,רעטעב
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 ךיז ייז ןלייא --- ,לריקלַא ןדמערֿפ ַא ןיא ךיוא ןעניואוו ,תוחּפשמ ערעייז ןוֿפ

 עקניֿפַארַאק ַא לביטש ןיא ףױרַא טגָארט םייח-לאומש .ןיײגוצמײהַא טשינ ךיוא

 ,םידיסח יד רַאֿפ ןָא טיירג ,בייוו ןייז ,עלהּכלמ סָאװ ,תולח ייווצ ןוא ןייוו-שודיק

 עשידיסח יד ןוֿפ רעבייוו עמורֿפ יד סָאװ ,שיֿפ ךעלקיטש רָאּפ ַא ןַארַאֿפ זיא סע

 סיוא ןענעװַאד ןכָאנ ךיז ןעמ טצעז .ףױרַא ןקיש טֿפַאשתונכש רעד ןיא טײלסדנַאל

 לשיט סָאד סױרַא טקור םייח-לאומש .לָאה ןוֿפ קנעב-רעדנעטש יד ףיוא רוביצב

 ןעמ .טיירגעגנָא טָאה עלהּכלמ סָאװ ,ךוטשיט ןטימ וצ סע טקעד ,דומע ןרַאֿפ

 סיוא טלעטש ןעמ ,עקניֿפַארַאק יד קעװַא טלעטש ןעמ ,תולח רָאּפ יד קעװַא טגייל

 -- תולח ייווצ יד וצ ךיז טשַאװ ןעמ ,שודיק טכַאמ ןעמ .שיֿפ ךעלרעלעט רָאּפ יד

 .שיט טריֿפ שולח שיבייל 'ר ןוא
 .ןיבר ןוֿפ טרָאװ טוג ַא ןוא לרמז ַא ?ןרעװ וצ ךעלײרֿפ דיסח ַא ףרַאדַאב סָאװ// |

 ,טגָאז ןעמ סָאװ ,ןוגינ ןשימייה ןטלַא ןטימ לרמז סָאד ןעגנוזעגּפָא ןיוש טָאה ןעמ
 ,למוניב 'ר ,ןיבר רעכסישּפ םעד ןוֿפ ךָאנ טמַאטש רע זַא

 . המשנ ןיימ *...יח לאל וננרי ירשבו יבל ...יח לאל ,םיהלאל ישֿפנ האמצ;
 ...טָאג ךָאנ קיטשרוד זיא

 טעוװ ןעמ סָאװ ,ןיבר רעקצָאק ןוֿפ טרָאװ ַא טלייצרעד ןיוש טָאה שיבייל יר = |

 סָאד טימרעד ךיז ןסױרַאֿפ ןוא ןקעל רעגניֿפ יד ןוֿפרעד ןוא ןלייצרעד ךָאנ
 עכיוה יד ןיא ןײרַא ןיוש רע זיא טציא ,ּפַאש ןיא ךָאװ עצנַאג ַא ןבעל ערעטיכ
 ןיא גנַאז ַא יו ךיז טלקָאש ,טנַאה רעד טימ טכַאמרַאֿפ ןגיוא יד טלַאה ,ןטלעוו

 דחּפ ןוא המיא' סיוא עטָאּפַאק רענעסַאלטַא רעד ןוֿפ סױרַא טלַאֿפ ףוג ןייז ,דלעֿפ

 רעקיטש טלייצרעד רָאנ ,הרוּת ןייק טשינ ןיוש רע טגָאז טציא .רעטרעוו יד רַאֿפ

 : שודקה-רהוז ןוֿפ הלח רעכייר רעד ןוֿפ השודק סאיצומה טדיינש רע ,טושּפ ,השודק

 השמ וצ טגָאזעג טָאה טָאג זַא ,ןבירשעג טייטש השודקה הרוּת רעד ןיא;

 ױזַא יו ,טָאג ןייד טָאג טימ ןטֿפעהַאב ךיז טסלָאז וד ,"ךיהלא 'הב קבדתופ : וניבר

 עצנַאג ַא זיא ןוא החורסיהּפט ַא ןוֿפ סיױרַא טמוק סָאװ ,םדו-רשב רעמערָא ןַא ןָאק

 -ַאב ךיז ,הסנרּפ ןיא טהגאדרַאֿפ ,טלעוו רעד ןוֿפ דניז יד ןיא ןעקנוטעגנייא ךָאװ

 תלוכיב טשינ זיא םדו-רשב ןייק ,שטנעמ ןייק סָאװ ,אוה ךורב שודק טימ ןטֿפעה

 רעד .קידצ םעד ןֿפַאשַאנ אוה ךורב טָאג טָאה רַאֿפרעד ? ןלעטשוצרָאֿפ םיא ךיז

 .םיא ףיוא טקיטסעֿפטנורגעג זיא טלעוו יד סָאװ רעד ,םלועה-דוסי רעד זיא קידצ

 וצ ףױא ריא טימ ךיז טצונַאב אוה ךורב טָאג סָאװ ,טָאג ןוֿפ ילּכ יד זיא רע

 .הניבש רעד ןָא ןדנובעגנָא ייז ןטלַאה ןוא ךיז וצ ןשטנעמ יד ןרעטנעענרעד

 יד רעטנורַא ךיז טסיג ריא ךרוד סָאװ ,עניר עקילייה יד זיא קידצ רעד םירָאװ

 ןעייג ץרַאה סקידצ םעד ךרוד .דרע רעד ףיוא ןעלמיה יד ןוֿפ הניכש עקילייה

 . ןייז ןיא ייז טקיניר רע ןוא ,ןשטנעמ יד ןוֿפ דייל עלַא ןוא ןענייּפ עלַא ךרודַא

 ייז טבייה רע ןוא ;ןעגנַאלרַאֿפ ןוא ןטיונ עניילק עלַא ןוֿפ ,תולוסּפ עלַא ןוֿפ ץרַאה

 .טָאג וצ עביל ןוֿפ דייל ,הבהא לש םירוסי עתמא דייל יד ןוֿפ טכַאמ ןוא ףיוא

 ןייז בירקמ ךיז לָאז רע זַא ,טָאג ןוֿפ ןבילקעגסיוא ,ןברק ַא יװ זיא קידצ רעד

 סנדיי ןוֿפ ךיז טקילײה ןוא הבר הבהאב םירוסי יד ךיז ףיוא טמענ רע .ןדיי רַאֿפ

 רע טֿפעהַאב ,קידצ ןטימ ךיז טֿפעהַאב שטנעמ רעד סָאװ ,םעד ךרוד ןוא .ןגעוו

 רעב 'ר יבר רעד יװ .קידצ ןיא קלח ַא ןבָאה ןדיי עלַא םירָאװ ,טָאג טימ ךיז

 ןייז ךרוד קיליײה ןרעװ ,קידצ ןטימ ךיז ןטֿפעהַאב סָאװ ,עלַא זַא ,טגָאזעג טָאה

 דיסח רעד ףרַאדַאב םעד תמחמ .טָאג וצ טֿפַאשביל רעד ןיִא קלח ַא ןבָאה ,השודק

 ךיז ןזײלֿפױא ןוא ךיז ןבעגֿפױא ,םיא טימ סנייא ןרעוו ,קידצ ןטימ ךיז ןטֿפעהַאב

 ןטימ קבדתמ ךיז זיא רע זַא ,ךיז ןייז ןווכתמ רָאנ ,ןעגנַאלרַאֿפ ןוא ףטיונ עלַא ןוֿפ
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 םוצ עביל רעד ךרוד ?קידצ ןטימ ןטֿפעהַאב ךיז ןעמ ןָאק ױזַא יו ןוא .קידצ
 עביל רעד ךרוד ןוא ,םיא טימ סנייא וטסרעוו קידצ םוצ עביל רעד ךרוד .קידצ
 רעטסכעה רעד טימ םיא ךרוד ןטֿפָאהַאב וטסרעװ םלוע לש ונובר םוצ קידצ ןוֿפ
 ,"קידצ םעד ,ןעמ טניימ ,"ךיהלא 'הב קבדתוע :שטייט רעד זיא סָאד ,טייקילייה

 זיא ןוא ןגיוא יד טשטיײנקרַאֿפ טָאה רע .ןדייר טרעהעגֿפױא טָאה שיבייל 'ר
 טָאה דרָאב ןייז ןוֿפ רָאה ןייק .ןרָאװעג טרענײטשרַאֿפ טלָאװ רע יו ,ןרָאװעג ליטש
 -סיוא ןַא טנײשעגֿפױא טָאה םינּפ טכיילבעגסיוא ןייז רעביא .טרירעג טשינ ךיז
 ןשטיינק יד טליֿפעגסיױא ןוא סרעקיוה יד טכיילגעגסיוא טָאה סָאװ ,טכיל טזיילעג
 .ןרָאװעג רענעש ןוא רעגניי זיא רע .טיוה ןייז ןוֿפ

 -עגסױרַא ןּפיל ענייז ןבָאה --- !קידצ ןטימ ןייז קבדתמ ךיז רימָאל ,טמוק --
 ,טרעהעג םיוק םיא טָאה ןעמ זַא ױזַא ,ןָאט ןליטש ַא ןיא רעטרעוו יד טדער
 .ךעלדעל-ןגיוא יד טקירדרַאֿפ ףייטש טָאה רע תעשב

 ךיוא ןבָאה שיט םעד םורַא ןדיי יד .םיבוסמ יד ןלַאֿפַאב זיא טייקליטש ַא
 טרענײטשרַאֿפ ןבילבעג ,רענדער רעד יו ,ןענייז ןוא ןעלקָאש ךיז טרעהעגֿפױא
 ,ןגיוא יד טלעטשרַאֿפ ןכַאלֿפ-טנַאה יד טימ ןבָאה לייט .רעטרע ערעייז ףיוא ןציז
 / טימ ןציז ןבילבעג ןענייז ןוא טנעה יד ףיוא ּפעק יד טגײלעגנָא ןבָאה ערעדנַא
 -עגסיוא רעטלַא רעד רעביא .ןטלעװ עטייוו ןיא טדנעוועג ,ןגיוא עטכַאמרַאֿפ
 -סיוא טָאה סָאװ ,ןייש רענעי ןעמוקעגֿפױא זיא רעמינּפ יד ןוֿפ טיוה רעטברַאק
 טימ ייז ןטכױלַאב ןוא ןגרָאז ןוא תוגאד עלַא טשיװעגּפָא ,ןכירטש טכיילגעג
 ,רעמינּפ ערעיײז רעביא טרירעמיש רָאנ טשינ טָאה סָאװ ,טכיל שילרעטסיוא ןַא
 ןוא דרעב ערעיײז טכַאמעג רעקיצנַאלג ןוא רעצרַאװש ןוא רעגניי ךיוא רָאנ
 .ערעֿפסָאמטַא עקילייה ערעדנַא ןַא ייז םורַא ןסָאגַאב

 ןוא -- ,שיט ןֿפױא ךעלרעטכייל יד ןיא טנערבעג ךיז ןבָאה ךעלטכיל יד
 ןוֿפ ןעשיצ סָאד טרעהעג טָאה ןעמ זַא ,םורַא טייקליטש יד ןעוועג זיא ןיד ױזַא
 ןגנַאל ןוֿפ ןעלקניוו יד ןיא .בלח ןקידעצלעמש םעד ןוא ןענערב ןיא ןטיונק יד
 ןבָאה טכיל-תבש יד סָאװ ,סנטָאש עלַא טעיּפָאקעגנָא ךיז ןבָאה לָאה ןכעלמייהמוא
 -רַאֿפ ,ןסעזעג ןענייז ןדיי יד ואוו ,שיט ןוֿפ ,תוֿפשכמ עצרַאוװש יו ,ןבירטרַאֿפ יז
 ,ןטלעוו ערעדנַא ןיא ןגָארטרַאֿפ ןוא טכַארטרַאֿפ ,ןייש-תבש םעד ןיא טרענייטש
 ןישַאמ רעד וצ טנַאּפשעגנײא זיא ןעמ ואוו ,ּפַאש רעקירעיורט רעד זיא קעװַא
 רעטכעט ןוא ןיז יד סָאװ ,םייה עדמערֿפ יד זיא ןדנואוושרַאֿפ ,ךָאװ עצנַאג יד
 טרעוו טייקשידיי ואוו ,בוטש עשיאיוג ַא ריא סיוא טכַאמעג ןוא טּפַאכרַאֿפ ןבָאה
 ןדנואושרַאֿפ ; בוט-םוי ןייק ,תבש ןייק ָאטשינ זיא סע ואוו ,סיֿפ יד טימ ןטָארטעג
 ןיא טצײלֿפ סָאװ ,טכיל עשירטקעלע עקידנעלב סָאד ,סַאג עקישער יד וליֿפַא זיא
 ןגָארטרַאֿפ זיא ןעמ .רעדליּפעג םעד ןוא םערַאיל םעד טימ םענייאניא ,ןײרַא לָאה
 -החמש רעד ןיא ןוא .החמש רעטיול ,בוט-ולוּכ זיא סע ואוו ,טלעוו ַא ןיא ןרָאװעג
 ,םַאלֿפ ןקילייה ןייא סיוא טײטשַאב סָאװ ,קידצ רעד ךיז טניֿפעג טלעוו רעקיד
 ןוא .םלוע-לש-ונובר םוצ עביל ,עביל רעטיול זיא סָאװ ,םימשה-ןמ-ךאלמ ַא יו
 ןדנוצעגנָא טָאה רע סָאװ ,עביל רעד ךרוד קידצ םעד ןָא ןטֿפָאהַאב ןענייז ייז

 שממ ןליֿפ יז ןוא ,םיא ןיא טנערב סָאװ ,רעיײֿפ ןקילייה םעד טימ ץרַאה רעייז ןיא
 טקרַאטש ,ייז ןיא ךיז טמַאלֿפעצ ,עביל יד ,טסייה סָאד ,רעיײֿפ רעקילייה רעד יו
 סָאװ ךיז טרעקַאלֿפעצ עביל יד .חוּכ טימ ןָא ךיז טסיג ,רעקיטכעמ טרעוו ,ךיז
 ןוא ,דוחי ןייא ןיא ןרעדנַא טימ רענייא ןדנוברַאֿפ ןרעוו ייז ןוא ,רעמ לָאמַא
 ןטימ ןוא קידצ םעד ךרוד ןוא ,קידצ ןטימ ןטֿפָאהַאב עלַא טציא ןענייז ןעמַאזוצ
 ןענייז ייז סָאװ ,השודקה-הניכש רעד טימ ,ןײלַא טייקילייה רעד טימ -- קידצ
 ,דוחי ןייא ןיא ריא טימ טציא
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 ,ךיז ןוֿפ רוּפש ןדעי ןריױלרַאֿפ שממ טָאה רע .ףלָאװ-השמ טציז ייז ןשיווצ ןוא
 ןטימ ןדנוברַאֿפ ןטלַאהעג םיא טָאה סָאװ ,רונש יד ןרָאװעג ןטינשעגּפָא זיא סע
 ןוֿפ ףלָאװ-השמ טשינ זיא רע .ׁשי ןצנַאג ןייז טימ --- רעירֿפ טונימ ַא ; ןטכענ
 .יוג ַא לקיניא ןַא ןוא ןיטסירק ַא רונש ַא ,רעדניק ןוֿפ תורצ טָאה סָאװ ,למערק
 סָאװ ,רעקידנגרָאמ ַא ןוא רעקיטכענ ַא ,רערעדנַא ןַא רָאג זיא ףלָאװ-השמ רענעי
 םייב ָאד טציז סָאװ ,ףלָאװ-השמ רעד .טשינ תוכייש ןייק רָאג םיא טימ טָאה רע

 ןוא ןגיוא יד רעביא טנַאה ןייז טלַאה ,םידיסח יד ןשיװצ טשטעווקעגנייא ,שיט
 -תבש ַא ,ךיז רַאֿפ שֿפנ ַא זיא .תומלוע ערעדנַא ןיא ךיז ןטכַארטנײרַא טוואורּפ
 "נָא זיא רע לייו ,החמש-אלמ זיא רע .תבש ןיא רָאנ טבעל סָאװ ,שֿפנ רעקיד

 / ןייק טשינ טָאה רע ,הסנרּפ-תוגאד ןייק טשינ טָאה רע .תילכּת םעד ןָא טפינקעג
 ,טלעוו רעד ןיא ןיוש טבעל רע ,ץלַא ןוֿפ ןוטעגסיוא ךיז טָאה רע .םינב ועצ
 ,טלעוו רעד ןיא ,היּתחּת-לואש ןיא ,ןעמוקעגּפָארַא טרָאד ןוֿפ לָאמַא זיא רע סָאװ
 | ,ןיהַא ןייג וצ ןכיג ןיא ךיז טביילק רע סָאװ

 ןביוהעגנָא דרָאב רערעטיש רעד טימ דיי רעד טָאה -- !םלוע דוסי קידצ --
 טזָאלעגכָאנ ןוא ,טלסײרטעגכרודַא םיא טלָאװ טניוומרוטש ַא ךיילג ,ןעלקָאש ךיז
 ףיוא טכַארבעג טָאה ןיבר ןטימ תוקבד סָאד סָאװ ,טייקנגיױצעגנָא יד םעד טימ
 ,שיט םעד םורַא ןדיי יד

 טנַאװ ַא יו ןעלקָאש ךיז ןביוהעגנָא ןדיי יד ןבָאה -- !םלוע דוסי קידצ --
 .שיט ןטייז עדייב ףיוא

 ,שיה-לוטיב ןיא ףיוא טייג סָאװ ,הליֿפּת יד :טגָאז שדוקה-רהוז רעד --
 ,רעטומ רעטשרעבייא רעד וצ ןָא טמוק ןוא הגרדמ רעטסכעה רעד וצ טייגרעד
 .אתינורטמ רעד טימ ןייז קבדתמ ךיז רימָאל .הניב וצ

 טרעהעגֿפױא ,יבר רעד יװ ,ןבָאה ייז .ןרָאװעג ליטש רעדיוו ןענייז ןדיי יד
 "ייז ףיוא עטרענײטשרַאֿפ ,ןציז ןבילבעג ,יבר רעד יװ ,ןענייז ןוא ןעלקָאש ךיז

 רעד זיא הליֿפּת רעד ךרוד .תודחַא ןייא ןענייז אוה ךורב טָאג ןוא הליֿפּת ---
 .לעממ הולא קלח ַא זיא הליֿפּת יד .םלוע-לשיונובר ןטימ דחיימ ךיז שטנעמ
 ! םלוע"לשיונובר םעד ןיירַא טזָאל ןוא רעצרעה ערעייא ףיוא טנֿפע ,ןדיי

 רַאֿפ טצכערקעג ןוא טלקָאשעג ךיז ןדיי יד ןבָאה --- !יוא ,יוא ,,יוא --
 ,תוקיתמ

 ןייז קבדתמ ךיז רימָאל .הגרדמ רעטסכעה רעד וצ רימ ןעמוק טציא ,ןדיי --
 ,שדוקה-חישמ ,טניימ סָאד סָאװ ,ןומדקה םדא ןטימ

 / / .ןגייווש ןטסֿפיט ןיא ןרָאװעג טרענײטשרַאֿפ םלוע רעד זיא רעדיװ ןוא
 ןייא .טלעוו רעד ןוֿפ טנעמַאדנוֿפ רעד זיא קידצ רעד ,םלוע דוסי קידצ ---

 םירוסי יד טגָארט קידצ ועד .ןעמָאנ ןייז זיא קידצ ,טלעוו רעד ןיא ָאד זיא לייז
 םדָא-ינב יד ןוֿפ ןייּפ רעצנַאג רעד ךרודַא טייג ץרַאה ןייז ךרוד .טלעוו רעד ןוֿפ
 סָאד יװ ןוא .טלעוו רעד ןוֿפ ץרַאה סָאד זיא קידצ רעד לייוו ,רער ַא ךרוד יו
 רעד זיא ױזַא ,ףוג ןוֿפ רעצ םעד טשרעוצ טליֿפרעֶד סָאװ ,עטשרע סָאד זיא ץרַאה

 / טרעװ רעװ ןוא .טלעוו רעד ןוֿפ רעצ םעד טליֿפרעד סָאװ ,רעטשרע רעד קידצ
 רעד רעבָא .ןיּפנא-ריעזב חישמ ןֿפורעגנָא טרעוו דיי-רעטוג רעד ? קידצ ןֿפורעגנָא

 רעד ןֿפורעגנָא טרעוו קידצ רעקיצנייא רעד ,קידצ רעסיורג רעד ,קידצ רעתמא

 יד יװ ,ךיז טניֿפעג רע .ןעמעלַא זדנוא טימ טדייל ןוא טליֿפ רע .חישמ-ךלמ

 -רהוז רעד יװ .זדנוא טימ ןעמַאזוצ טדייל ןוא תולג ןיא ןדיי טימ ,לוכיבּכ הניכש

 / ןוא ,טלעװ רעד רעביא םורַא ןעילֿפ םיקידצ יד ןוֿפ תומשנ יד, :טגָאז שודקה
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 ןדייל ןיא ,םירוסי ןיא טקירדעצ ןענייז סָאװ ,רעדניק-ןשטנעמ יד ןעעז יז ןעוו
 ןוֿפ םיעשר יד ךיוא ,ךעבענ ,ןעעז ייז ןוא ,ןעמָאנ ןייז ןוֿפ טייקילייה רעד רעביא
 סָאד ןלייצרעד ןוא ןייג וצ ייז ןעמוק ,תולג םעד ןרעגנעלרַאֿפ יז סָאװ ,טלעוו רעד

 ןֿפורעגנָא טרעוו סָאװ ,ןדע-ןג ןיא לכיה ןייא ןיא ןירַא חישמ טייג דלַאב .ןחישמ
 ןוא חישמ ןיײירַא ןיהַא דלַאב טייג ,סרעֿפעש יד ןוֿפ ןיז יד ןוֿפ לכיה רעכיוה רעד
 ןלָאז ייז זַא ,טדייל .לארשי סָאװ ,דייל עלַא ןוא ןגָאטײװ עֶּלַא ךיז ףיוא טמענ
 ,לארשי ןוֿפ םירוסי יד טרעטכיײלרַאֿפ טשינ טלָאװ רע ןעוו ןוא ,םיא ףיוא ןעמוק
 רעביא ןייּפ םעד ןגָארטרַאֿפ טנָאקעג טשינ טלעו רעד ןיא שטנעמ ןייק טלָאװ
 רעד טנרעל -- ,דנַאל רעייז ןיא ןעוועג ןענייז ןדיי ןעוו .הרוּת רעד ןגעק דניז יד
 ךרוד ןשינעֿפערט עטכעלש עלַא ןוא םירוסי יד טרעטכײלרַאֿפ יז ןבָאה -- ,רהוז
 יז טגָארט רעבָא טציא .שדקמ-תיב ןיא טכַארבעג ןבָאה ייז סָאװ ,תונברק יד
 | ,וניעשּפמ ללוחמ אוהו, : קוסּפ ןיא טייטש סע יװ ױזַא ,חישמ

 רעביא טרעלקרַאֿפ ךיז טלָאװ רע יװ ,טונימ ַא ליטש טגייווש שולח רעד
 ןטקעדעג:םערָא םייב םיא םורַא ןדיי עּפוק יד ךיוא ױזַא ,רעטרעוו ענעגייא ענייז
 םענעקנורטרַאֿפ-ןטָאש םעד רעביא טייזעצ ךיז ןבָאה סָאװ ,םינדמל רָאּפ יד .שיט
 ןענרעל סָאד ּפָא ןלעטש .טכיל עקידעקנַאצ יד ייב ארמג טנרעלעג ןוא לָאה
 רעטנעענ ןעמוק לייט ,טנעה יד טימ ּפעק יד רעטנוא ןטלַאה ,תורמג יד ןכַאמרַאֿפ
 .רעטרעוו סעשיבייל 'ר ןיא ןייא ךיז ןרעה ןוא שיט םוצ

 ַא ףיוא ןגיוצעגסיוא ,ךעבענ טגיל חישמ זַא ,טלייצרעד שרדמ ַא ןוא --
 ןוֿפ םירוסי יד רעביא ןרערט 'ךעב ןעניר ןגיוא ענייז ןוֿפ ןוא ןדע-זג ןיא לטעב
 טימ ןרערט יד ּפָא םיא טשיװ ןוא םיא ןבעל טציז איבנה והילא ןוא .טלעוו רעד
 ,"ןעמערַאבעד דלַאב ךיז טעװ טָאג ,ןוז ןיימ, : םִיא טסיירט ןוא לכיט ַא

 ,ץכערק ַא סױרַא ךיז טסייר טרָאד ןוא ָאד ,ּפעק יד ּפָארַא טזָאל םלוע רעד
 חישמ סָאװ ,םירוסי יד ןוֿפ ,רעצ ןוֿפ טעשטרָאקעגנייא ךיז טלָאװ ץרַאה סָאד יו
 טָאה רע סָאװ ,רעיורט םעד טליֿפרעד טלָאװ שולח שיבייל 'ר יװ ןוא .טדייל
 טגָאלש ,קידצ ןוֿפ םירוסי יד ןרעדלישּפָא ןייז טימ ןדיי יד ףיוא ןגױצעגֿפױרַא

 : ןָאט רעדנַא ןַא ןָא רע
 סױרַא טלַאװק תבש םירָאװ ,החמש רעטיול זיא תבש ןוא .תבש זיא טנייה ---

 תבש םירָאװ .תמא זיא סָאװ ,ןלַאװק עטסֿפיט יד ןוֿפ ןוא ןכייה עטסכעה יד ןוֿפ
 ,החונמ ןוֿפ טמַאטש תבש םירָאװ .גנוכיירגרעד יד זיא סע .תיִלכּת רעטיול זיא
 רעטסכעה רעד ךרוד ןכיירגרעד רָאנ ןעמ ןָאק החמש ןוא .החמש זיא החונמ ןוא
 זיא ,חישמ ָאד זיא ,תבש ָאד זיא הבהַא ןיא ,הבהַא ןוֿפ הדימ יד זיא סָאד ,הדימ
 הדוהי 'ר .הבהַא זיא החמש ןוא ,החמש ךרוד רָאנ טור הניכש יד ,הניכש יד ָאד
 עביל יד .טָאג וצ עביל יד ןייז ףרַאד ץלַא ןוֿפ רעקרַאטש :טנרעלעג טָאה דיסחה
 רַאֿפרעד טשינ טָאג ןעניד ףרַאדַאב ןעמ .ןכַאז עקיטייז עלַא ןוֿפ ײרֿפ ןייז ףרַאדַאב
 רַאֿפרעד טשינ טָאג וצ ןייז ללּפתמ ףרַאדַאב ןעמ .םיא ןוֿפ סעּפע ליוו ןעמ לייוו
 --- ,סרערָאנש ןענייז ,סעּפע רַאֿפ טָאג ןטעב סָאװ ,יד ,םיא ןוֿפ סעּפע ליוו ןעמ לייוו
 הליֿפּת םירָאװ ,טָאג וצ ןייז ללּפתמ ףרַאדַאב ןעמ .טגָאזעג יבר רעקצָאק רעד טָאה
 -ַאב ןוא ,טָאג טימ ןטֿפעהַאב ךיז ןעמ ןָאק הליֿפּת ךרוד ךָאנ ןוא ,תוקיבד זיא
 דיסחה הדוהי רעקיליײה רעד יו ,הבהַא ךרוד רָאנ ...רָאנ ןעמ ןָאק ךיז ןטֿפעה
 זיא שטנעמ ַא יװ ,טָאג וצ עביל סיוא ןייז קנַארק ףרַאדַאב ןעמ .טנרעלעג טָאה
 תלוחש; :טייטש םירישה:ריש ןיא יװ ,רעטסטבילעג רעד וצ עביל סיוא קנַארק
 ןיא :טלייצרעד שודקה-רהוז רעד ןוא .עביל סיוא קנַארק ןיב ךיא ,"ינַא הבהַא
 טרעוו סָאװ ,לכיה ַא ךיז טניֿפעג למיה ןיא ןעלקניוו עטסנגרָאברַאֿפ יד ןוֿפ םענייא
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 "ןיזר ,ןכַאז עטסנגרָאברַאֿפ יד רָאֿפ ןעמוק טרָאד .הבהַא ןוֿפ לכיה רעד ןֿפורעגנָא

 יייז ןשיװצ טרָאד זיא טָאג ןוא ,תומשנ ענייר עלַא ךיז ןעלמַאזרַאֿפ טרָאד .ןיזרד

 ,טָאג ןוֿפ שוק םעד ךרוד ,אמיחרד ןקישנ ךרוד טָאג טימ ךיז ןטֿפעהַאב ייז ןוא

 טָאג טימ ךיז טֿפעהַאב ןוא ןתלוסּפ עלַא ןוֿפ ךיז טקינייר שטנעמ רעד ןעוו ןוא

 .סיוא קנַארק זיא רע תמחמ רָאנ ,םיא ןוֿפ סעּפע ליוװ רע' סָאװ ,םעד תמחמ טשינ

 -- ףעוװעג הכוז טָאה וניבר השמ סָאװ ,םעד וצ הכוז רע זיא ,טָאג וצ עביל

 ...טָאג ןוֿפ שוק םעד ןוֿפ ןייז וצ'הנהנ ןוא הבהַא ןוֿפ לכיה םעד ןיא טָאג טימ ןייז וצ

 סָאװ ,לטעב םענרעזייא ןֿפױא ,ףלָאװ-השמ ,ןגעלעג רע זיא טכַאנ עצנַאג ַא
 ךָאנ ןגעלעג זיא רע .לריקלַא ןרעטצניֿפ ןיא םיא רַאֿפ טלעטשעגֿפױא טָאה עלהלּכלמ
 "עג ןייז ףיוא ןֿפרָאװעג ךיז ןוא לביטש-םידיסח ןיא סטכַאנוצ-גָאטײרֿפ םעד
 שיבייל 'ר ןוֿפ טרעהעג טָאה רע סָאװ ,דייר יד ןגעוו טרעלקעג טָאה רע ,רעגעל
 וצ היכז יד ןבָאה ךיוא לָאז רע זַא ,טלָאװעג רעייז םיא ךיז טָאה יאדווַא ,שולח
 טלייצרעד טָאה שיבייל 'ר ןכלעוו ןוֿפ ,"הבהא לש לכיה; םעד ןיא ךיז ןעניֿפעג
 ןייא רָאנ שטָאכ היכז יד ןבָאה טלָאװעג םיא ךיז טָאה יאדווַא .סױרַא רהוז ןוֿפ
 ףצקיליײה עלַא ןוֿפ תומשנ יד טימ םענייאניא ,לכיה ןיא ,טרָאד ןייז קילבנגיוא
 ןוֿפ סיוא ןעייג ןוא הניכש רעד ןוֿפ ןײשּפָא םעד ןוֿפ הנהנ ןענייז סָאװ ,םיקידצ
 טשינ טָאה רע .ןגיוא ענייז טימ לכיה םעד ןעזעג טָאה רע .טָאג וצ טֿפַאשביל
 זיא סע רָאנ ,הציחמ ןייק ןעוועג טשינ זיא סע .ןקלַאב ןייק ,טנעוו ןייק ןעזעג
 ענירג ןענוֿפעג ךיז ןבָאה םורַא .ןקלָאװ ןעיולב ַא טימ טעבעגסיוא ,ללח ַא ןעוועג
 סעקנָאל ענירג יד --- ,םייה רעטלַא רעד ןוֿפ טקנעדעג טָאה רע יו ױזַא ,סעשַאּפ
 -ףרָאט יד ואוו ,ץישטנעל ןיא לדלעוו םעד רעטניה רעסַאװ םייב ,טייצ רעייז ןיא
 -עש ןוא סעקיזוב טײרּפשרַאֿפ ןענייז סעקנָאל יד רעביא .ןָא ךיז ןבייה רעדלעֿפ
 : טייטש קוסּפ ןיא יװ ױזַא ,רעדלעֿפ עטלמילבַאב-לעג ףיוא ךיז ןרעטיֿפ ךעלעֿפ
 ,רעדלעֿפ ענירג יד ןשיווצ ,טרָאד ןוא ."ךימ רע טרעטיֿפ רעדלעֿפ ענירג ףיוא;
 רעדניק יד ,טניימ ןעמ סָאװ ,סרעֿפעש יד ןוֿפ ןיז יד ןוֿפ לכיה רעד ךיז טניֿפעג
 דוד ןוא השמ ןוא ,סרעֿפעש ןעוועג ןענייז עכלעוו ,בקעי ןוא קחצי ,םהרבַא ןוֿפ

 זיא רע .לטעב ןדלָאג ַא ףיוא ןגיוצעגסיוא טגיל חישמ ךלמ רעד ןוא --- ,ךלמה

 וצ הקושּת ןוֿפ קנַארק ,טלעוװ רעד רַאֿפ טֿפַאשביל ןוֿפ ,ךעבענ ,קנַארק .קנַארק

 ףיוא טגָארט רע סָאװ ,ןשטנעמ יד ןוֿפ םירוסי יד רעביא קנַארק ,יז ןעװעטַאר

 ןסייוו ןטימ לדיי עניילק סָאד ,איבנה והילא ןוא .ןרערט ךעב טנייוו רע ןוא ,ךיז

 טימ ךיז טניֿפעג סָאװ ,ןדנעל יד ףיוא לטרַאג ןטיור ןטימ ,לדרעב ןקידכעלייק

 םעד טימ ןרערט יד ּפָא םיא טשיװ ,ןחישמ ןבעל טציז ,קרעמרָאי עלַא ףיוא ןדיי

 ךיז ןעניֿפעג ןחישמ םורַא ןוא .םיא טסיירט ןוא לכלײשטַאֿפ ןשרעיוּפ ןטיור

 .םיא ךָאנ הקושּת ןוֿפ ,טָאג וצ עביל ןוֿפ קנַארק ייז ןענייז עלַא ןוא ,םיקידצ עלַא

 קנַארק זיא רע יװ ...* הל ישֿפנ הקשח? :ןֿפור ןוא טנעה יד סיוא ןקערטש ייז

 טלָאװעג טלָאװ רע יװ ,טשרוד םעד טימ לוֿפ זיא רע יװ ןוא טָאג וצ עביל ןוֿפ

 רעטנוא ךיז ןטלַאהַאב ןוא הניכש רעד ןוֿפ לגילֿפ יד רעטנוא המשנ ןייז ןעגנערב

 : ,לגילֿפ ענעגייא עריא ןשיווצ לּפעק ריא טלַאהַאב סָאװ ,ביוט ַא יו ,ייז

 יד ןיוש ! היכז יד ןבָאה לָאז רע זַא ,רע זיא סָאװ ןוא רע זיא רעוו רעבָא

 "גייא זיא ,הוואג זיא ,דניז זיא ,טָאה רע סָאװ ,הקושּת םעד ןגעוו ןיילַא הבשחמ

 "רַאֿפ רע טָאה סָאװ טימ ?ןבעל ןצנַאג ןייז ךרוד ןוטעג רע טָאה סָאװ .שינעדייר

 / | ? געט ענייז טכַארב
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 ןיא רע .ןגיוא ענייז רַאֿפ ןבעל ןייז ןעגנערב וצ ךיז טימ ףלָאװ-השמ ןוא
 ןוא לדנַאה טימ ךיז ןבעגעגּפָא ןוא לבלעוועג ַא ןיא גָאט ןצנַאג ַא ןענַאטשעג
 ןייק לָאמַא טשינ -- .רע טצכערק -- !הסנרּפ עצרַאװש יד ,ייוו-יוא ,לדנַאװ
 הבוט ַא טרָאד ןוא ָאד טָאה רע ,עקַאט תמא .ןענעוװַאדוצּפָא ךעלטנרָא טַאהעג טייצ
 לכיב ןוֿפ טקעמעגסיוא ,ןובשח ַא ןעזרַאֿפ ,גרָאב ףיוא ןבעגעג ,ןַאמערָא ןַא ןוטעג
 ןשיווצ קוליח ןייק טכַאמעג טשינ ,טנָאקעג טָאה רע טייוו יוװ ןֿפלָאהעג ,בוח ַא
 ןייק טשינ ךָאד טָאה שטנעמ ַא ? סָאד זיא היכז ַא רַאֿפ סָאװ זיא ,טסירק ןוא דיי
 ,ןייטש ןוֿפ ץרַאה

 ,םיא ךיז טכַאד סע .טנעה יד ףיוא ,ךעבענ ,עקילַאק ַא ןוז ַא טַאהעג טָאה רע
 -רעד םיא טמוק קנַאד ַא רַאֿפ סָאװ .זיא ,םיא וצ ןייז וצ טוג טימעג ךיז טָאה רע
 רעד ןיא טייטש -- ,"םינב לע בא םחרכ; ?בֹוח ןייז טשינ ןעד סע זיא ? רַאֿפ
 .הרוּת

 ךיוא ןוא ,עצַארּפ סנשטנעמ ערעדנַא ןוֿפ ןייז הנהנ טלָאװעג טשינ טָאה רע
 סָאד םיא זיא סע רעווש יו ,טסייוו טָאג --- ,ןייז הנהנ טשינ רע ליוװ טציא
 טמוק סע סָאװ ,הווצמ ַא ךיוא .טסעק ףיוא ןוז ןייז ייב ןייז ןֿפרַאדַאב וצ ץרַאה
 ןעמונעגנירַא טשינ רע טָאה ןוא ?םישודק-םיקידצ יד טימ ןדע-ןג רַאֿפרעד
 לקינייא ןַא טימ טניואועג טשינ רע טָאה !ןײרַא בוטש ןיא עיוג ַא רונש ַא
 ריא ןוֿפ ןסעגעג וליֿפַא ,ןעוועג ברקמ ייז טָאה ?ןקלַאב ןייא רעטנוא טסירק ַא
 ? ןגייווש םיא סָאד טעװ ןעמ ,סָאװ .סטכעקעג

 רעד ןיא ןעיצנײרַא טשינ ךיז טזָאל רע .ךיז טקרַאטש ףלָאװ-השמ רעבָא
 סיוא טרָאד ןוֿפ ןיוש ךיז ןקערטש טנעה עשילבח:יכאלמ סָאװ ,םונהיג ןוֿפ בורג
 ןַא ,טסייו וד ,םימחרה:בא ןַא ןיילַא טסיב וד ,םלוע-לשדונובר ,ןיינא .םיא וצ
 ענייד ףיוא ןבָאה תונמחר ןסייהעג ןיילַא טסָאה .טנָאקעג טשינ שרעדנַא בָאה ךיא
 טעװ טָאג ,הריבע ןייק רַאֿפ ןרעוו טנכערעג טשינ רימ טעוװ סָאד ,ןיינ ,םיאורב
 "! רַאֿפרעד טשינ רימ ךאד טמוק ןדעדןג ןייק רעבָא .רימ ףיוא ןבָאה תונמחר

 ליֿפ .טכַאנ עצנַאג ַא ךיז ןגָאלּפ ןייא ןיא ןטלַאהעג ףלָאװ-השמ טָאה ױזַא
 ,החמש זיא תבש .תבש םעד טרעטשעצ רע זַא ,ןֿפרָאװעגרָאֿפ ךיז רע טָאה לָאמ
 ,תבש ןוֿפ החמש יד ןטלַאהוצֿפױא ןעימ ךיז זומ רע .הדימ עטסגרע יד זיא תובצע
 ףיוא טגיילעג ךיז טלָאװ גרָאז גרַאב רעצנַאג ַא יו ,רעווש זיא ץרַאה סָאד רָאנ
 .תוחוּכ עלַא טימ ןכירקוצריֿפַא ףלָאװ-השמ ךיז טימ גרַאב ןרעטנוא ןוֿפ ןוא .םיא
 ,טָאגק :םיא סע טגנילק ףוס םוצ .ךיז טבייה ןוא טלַאֿפ ,ךיז טבייה ןוא טלַאֿפ רע
 ."ךיד רָאנ יו טשינ םענייק בָאה ךיא ,רימ ףיוא תונמחר בָאה

 : קיטכיר זיא ץלַא זַא ,טעז ףלָאװ-השמ .גנורעטיילסיוא ןַא טמוק םעד ךָאנ
 ר"ד טָאה רע .ןבעג הצע ןַא ךיוא ךיז טעװ ןתנ ןוא .ןייז טֿפרַאדַאב טָאה ױזַא
 ,וצ ךיוא םיא טֿפלעה שטיווָאמייכ ןוא .םיא רַאֿפ ןָא ךיז טמענ סָאװ ,שטיוװָאנַאזַאכ
 רעוו ןוא . ..ןָאינוי רעד ןיא עלעטש יד ןעמוקַאב קירוצ טלָאװ רע ןעוו ,טציא ןוא
 תונמחר םיא ףיוא הרובד טעוװ ,ןייז טשינ טעװ ,עטַאט רעד ,רע ןעוו רשֿפא ,טסייוו
 דניק ַא ביל ךָאנ טָאה רעװ ןוא -- ,רעטומ ןייז ךָאד יז זיא ,ןעמעלַא ךָאנ .ןבָאה
 קידנעטש זיא רע ,סָאװ - סָאװ .ןגניווריוא ךיוא טָאה רע ןוא ? רעטומ ַא יו רעמ
 ...ןבעג הצע ןַא ןיוש ךיז ןלעװ ייז .רעדורב רעטוג ַא ןוא ןוז רעטוג ַא ןעוועג

 ןעניֿפעג ךיז זומ ,רעמערק רעד ףלָאװ-השמ ,ךיא זַא ,סָאד טגָאז רעוװ ןוא;
 רימ טמוק םיבוט םישעמ עכלעוו רַאֿפ ? םיקידצ יד טימ לכיה ןסיֹורג ןיא אקווד
 רעדָא ,ןדיי עטסָארּפ ןשיווצ לכיה ןיא ןעניֿפעג טשינ ךיז ךיא ןָאק סָאװ רַאֿפ ? סָאד
 ןוגינ ןקידתוקיתמ םעד-:ןרעהוצ ןוא ,רעטצנעֿפ יד רעטניה ,ןסיורד ןיא ןייטש רָאג
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 יאוולה 1 םלוע"לשיונובר םוצ ןעגניז קיניײװעניא םיקידצ יד סָאװ ,טֿפַאשקנעב ןוֿפ

 ."רעטצנעֿפ יד רעטניה .ןסיורד ןיא ןייטש ןזָאל רָאנ ךימ ייז ןלָאז

 .ןייא טֿפָאלש ףלָאװ-השמ ןוא

 רעבירַא םייח-לאומש טימ ןייג וצ ןבײהֿפױא ךיז טלָאװעג רע טָאה סנגרָאמוצ

 טנָאקעג טשינ טושּפ טָאה רע .טנָאקעג טשינ ןוא ןינמ-םידיסח םוצ ןיירַא לָאה ןיא

 ,םייח-לאומש .ףױרַא טעב ןֿפױא ןלַאֿפעגֿפױרַא קירוצ זיא ןוא סיֿפ יד ףיוא ןייטש

 טגָאזעג ןוא ןקָארשרעד ךיז טָאה ,ןוטנָא ךיז ןֿפלעה טלָאװעג םיא טָאה רעכלעוו

 :ןעלהּכלמ וצ
 | .ןהרובד ןזָאל ןסיוו וצ טֿפרַאדַאב טלָאװ ןעמ ---

 טָאה לייוורעד ? תבש םוא ךַאז ַאזַא ןזָאל ןסיוו וצ סָאד ןעמ טייג יו רעבָא

 0 { טקיאורַאב ןיילַא ייז ףלָאװ-השמ
 -כרודַא ךיוא סע זיא ,טַאהעג ןיוש סע בָאה ךיא .ןײגכרודַא טעוװ סע --

 | | .ןעגנַאגעג

 ןייז וצ ,טנָאקעג טשינ ןוא טעב ןיא תבש ןצנַאג םעד ןגעלעגּפָא זיא רע ןוא

 ,תירחש וצ לביטש-םידיסח ןיא ןײגֿפױרַא ,רעצ ןסיורג

 ןענַאטשעגוצ זיא רע זַא ,ןרָאװעג רעסעב ליֿפ ױזַא ףיוא םיא זיא טכַאנרַאֿפ

 -שולש וצ םידיסח יד וצ ןריֿפֿפױרַא רָאנ םיא לָאז רע זַא ,ןעמייח-לאומש םוצ

 .תודועס
 ףיוא ןייג וטסעוו יוװ .סיֿפ יד ףיוא ןייטש טשינ ךָאד טסנָאק וד ,ףלָאװ-השמ ---

 ןעמענמיײהַא ךיד ןוא ןעמוק הרובד טעװ ,הלדבה ךָאנ זיב טרַאװ ?ּפערט
 ךיא ןָאק טעב ןיא ? ךייא ייב טעב ןיא ןגיל ֹוצ ,ןעמוקעג ךיא ןיב סָאװ ---

 ,וטסליוו ,טלעֿפרַאֿפ ןיוש ךיא בָאה תירחש ,אלימ .ךיוא םייה רעד ןיא ןגיל ךָאד

 : ! ןיינ 1 ןלעֿפרַאֿפ ךיוא תודועס-שולש לָאז ךיא

 ןביױהעגֿפױא ,טקרַאטשעג ךיז טָאה ףלָאװ-השמ ,ןֿפלָאהעג טשינרָאג טָאה סע

 ףליה רעד טימ ,ןֿפלָאהעגוצ םיא ןבָאה ןעלהּכלמ טימ םייח-לאומש .טעב ןוֿפ ךיז

 םיא ,ּפערט יד ןוֿפ טריֿפעגרעטנורַא ןֿפלָאװ-השמ ייז ןבָאה ,ןכש ַא ךָאנ ןוֿפ

 -ֿפױרַא טעמּכ םיא ןוא סטרַאקשוּפ יד ךרוד סַאג עקידלמוט יד טריֿפעגרעבירַא

 ןסעזעג ןיוש זיא שולח שיבייל 'ר ואוו ,ןירַא לָאה ןיא ּפערט יד ףיוא ןגָארטעג

 | .תודועס-שולש טעװַארּפעג ןוא שיט םורַא ןדיי טימ

 טשינ םידיסח יד לָאמ ןייק טָאה רע זַא ,טכַאדעג ןֿפלָאװ-השמ ךיז טָאה סע

 םעד טימ רָאנ ,ייז טימ רע ןוא --- ןָא ןטכענ ןוֿפ ךָאנ ייז ןציז ױזַא ןוא ,טזָאלרַאֿפ

 ךעלרעטכייל .יד ןיא ךעלטכיל יד ןבָאה ,סטכַאנ-וצ-גָאטײרֿפ ,ןטכענ סָאװ ,קוליח

 . טכיל יד ןיוש ןבָאה טציא תעשב ,לעה ןטכיולעג לייט ,טקנַאצעג לייט ,טנערבעג

 "נייא ןעוועג זיא לָאה ןגנַאל ןוֿפ ללח רעצנַאג רעד .טנערבעגסיוא עלַא טַאהעג

 ןעמוקעג זיא טכיל סָאד .טכיל ןוא טכַאנ ןוֿפ בעוועג ןלעקנוט ַא ןיא טליהעג

 טָאה ,ןטכענ יװ טקנוּפ .סַאג רענעטכױלַאב רעד ןוֿפ רעטצנעֿפ עטיירב יד ךרוד

 לביטש-םידיסח ןיא ןסירעגניײרַא ךיז טכיל ןשירטקעלע ןֿפרַאש ןטימ ןעמַאזוצ

 ,םידיסח עּפורג יד רעבָא .סַאג רעד ןוֿפ ןעמערַאיל עקידנרעהֿפױא-טשינ סָאד

 רָאּפ ַא טרעגלַאװעגמורַא ךיז ןבָאה סע ןכלעוו ףיוא ,שיט םעד םורַא קידנציז

 ןבָאה ,ךעלרעלעט ןיא גנירעה ענעטינשעג ייווצ רעדָא רענייא ןוא הלח ךעלקיטש

 ןוֿפ טכיל עקידיינש סָאד ןעזעג טשינ ןוא ןסיורד ןוֿפ שער םעד טרעהעג טשינ

 ךיז ןטלַאהעג .טכַאמרַאֿפ ןגיוא יד ןטלַאהעג ןבָאה יז .ןּפמָאל עשירטקעלע יד
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 ,ןליטש ַא טימ קידנעגניז ,ןעמַאזוצ ךיז טלקָאשעג ןוא טנעה יד טימ ןעמונעגמורַא
 ,"אתדועס וניקתא. : ןוגינ ןטקנעברַאֿפ ,םענעגיוצעגסיוא

 טכיל סָאד ,ןײשּפָא םעד ןעז וצ שינעקנעב ןוֿפ סיוא ןעייג לכיה ןוֿפ ןיז יד; ,
 *,..טייקכעלטעג רעד ןוֿפ

 ,ןסיורד ןיא ןייטש ןעזעג ךיז טָאה רע .ןגיוא יד טכַאמרַאֿפ טָאה ףלָאװ-השמ
 דיל סָאד טייגרעד ןרעיוא ענייז וצ ןוא ,למיה ןכיוה םעד ןוֿפ רעטצנעֿפ ןרעטנוא
 ... טָאג וצ עביל ןוֿפ ןוא טֿפַאשקנעב ןוֿפ ,ןעגניז םיקידצ יד סָאװ ,טֿפַאשקנעב ןוֿפ

 ,.לכיה ןכיוה םעד ןיא ןבײלברַאֿפ טזָאלעג טשינ םידיסח יד ןעמ טָאה גנַאל
 -עשזד, ןוֿפ לוק סָאד ןוא ףױא-לַארּפ ַא ןבעגעג ךיז לָאה ןוֿפ ריט יד טָאה דלַאב

 ;טרעהעג ךיז טָאה *רָאטינ
 ןבָאה "ןעמ גנָאיא רעניניטסָאג יד ,ץַאלּפ טכַאמ .רעביארָאֿפ זיא טייצ רעייא --

 ,יטרַאּפ ַא
 ךיז טָאה ּפערט יד רעביא ,טכיל עסיורג סָאד ףיוא ןֿפע ןַא ןבעגעג טָאה רע

 ,טירט ןוֿפ ןעּפוט טרַאה ַא ןוא רעטכעלעג רעגנוי טרעהעג עקַאט ןיוש

 .יסקַאט ַא ןיא ןעמונעגמייהַא ןֿפלָאװ-השמ טָאה ןוא הרובד ןעמוקעג זיא רעטּפש
 זיא רע ןעוו ,שטיוװוָאנַאזַאכ ר"ד ןוֿפ ןרעה וצ טַאהעג לסיב ַא סָאד ךיא בָאה --

 ,דיַאס-טסיא רעד ףיוא םידיסח יד וצ ןעמונעג ךיד בָאה ךיא ;זַא ,ןרָאװעג ריואוועג
 -עגנָא ןענייז ייז רעדייא רָאנ ,געװ ןצנַאג םעד ןגיוושעג טָאה ףלָאװ-השמ

 ;ןֿפורעגנָא ךיז רע טָאה ,םייה רעד וצ ןעמוק
 .ןעמייח-לאומש ןזָאל ןסיוו וצ וטסלָאז ,ןעשעג סעּפע טעװ סע זַא ,הרובד --
 ? ףלָאװ-השמ ,ךימ וטסקערש סָאװ 1 ןעשעג לָאז סָאװ --
 .ןוט וצ סָאװ ןסיוו טסלָאז וד .רָאנ ריד גָאז ךיא .טשינ ךיד קערש ךיא --
 {לָאמַא ךָאנ סע וטסגָאז סָאװ וצ ,גנַאל ןוֿפ ןיוש סָאד ךיא סייוו --
 רַאֿפ ןקָארשרעד ךיז יז טָאה ,ןיירַא טעב ןיא טגיילעג ןֿפלָאװ-השמ טָאה יז ןעוו

 .טײקכַאװש ןוא ןעזסיוא ןייז
 םיא טָאה שטיווָאמייכ ,טגָאזעג יז טָאה --- ,ָאטשינ זיא ןעטיינ סָאװ ,דָאש ַא --

 .סרעקיירטס יד וצ טריֿפעגקעװַא
 ,טגערֿפעג ףלָאװ-השמ טָאה --- ? דָאש ַא זיא סָאװ רַאֿפ --
 ,רָאטקָאד םעד ןֿפורּפָא ןעגנַאגעגּפָארַא ךיא טלָאװ --

 טימ טגָאזעג ףלָאװ-השמ טָאה -- ?עלערַאנ ,סָאװ ךָאנ ?רָאטקָאד םעד --
 .טֿפַאשביל

 ,טֿפַאשקנעב ןוֿפ דיל סָאד ןרעיוא יד ןיא טרעהעג רע טָאה טכַאנ עצנַאג ַא
 ,לכיה ןכיוה םעד ןוֿפ רעטצנעֿפ יד ךרוד ןעגנורדעגסיורַא טָאה סָאװ

 טכיל סָאד ,ןײשּפָא םעד ןעז וצ טֿפַאשקנעב ןוֿפ סיוא ןעייג לכיה ןוֿפ ןיז יד;
 "....טייקכעלטעג רעד ןוֿפ

 .ןעזעג יז טָאה רע

 ךיז טָאה רע .טנייוו רעטומ ןייז יו טרעהעג ,טּפַאכעגֿפױא ךיז טָאה ןעטיינ
 : ןֿפורעגסױא ,טעב ןֿפױא טצעזעגקעוװַא

 !זיא סָאװ ,עמַאמ ---
 רע זיא ןיע-ףרהכ .ןעּפילכ ךיוה ַא טרעהרעד רע טָאה רעֿפטנע ןַא טָאטשנַא

 טָאה רע .ןירַא לריקלַא ןיא סיֿפ עמורק יד ףיוא ןעגנַאגעגנײרַא ,טעב ןוֿפ סיױרַא
 ,ןײרַא ךיז ןיא ןעּפילכ ןוא סנּפָאקוצ סנטַאט םייב ןייטש רעטומ ןייז ןעזרעד
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 .ןֿפורעגסױא ןעטיינ טָאה -- !עטַאט ,עטַאט ,עטַאט --
 .ןעמוקעג טשינ רעֿפטנע ןייק רעמ זיא ןֿפלָאװ-השמ ןוֿפ
 ןייז טָאה רעטומ ןייז ןוֿפ ,רעטומ ןייז ףיוא קילב ַא ןֿפרָאװעג טָאה ןעטיינ

 .רעטומ ןייז וצ קירוצ רעטָאֿפ ןייז ןוֿפ ,רעטָאֿפ ןטיוט םוצ טרעדנַאװעג קילב
 ןוֿפ ןגיוא יד ןיא טגיל סָאװ ,דחּפ רעשיאייכיטס ןגעלעג זיא ןגיוא ענייז ןיא
 טָאה סָאװ ,יירשעג ַא םיא ןוֿפ ןסירעגסױרַא ךיז טָאה סע .המהב רעמוטש ַא
 עקיצנייא יד סָאװ ,ןשטנעמ םענעֿפלָאהַאבמוא ןַא ןוֿפ טסגנַא עצנַאג יד ןגָארטעג
 ,םיא ןוֿפ ןרָאװעג ןעמונעגוצ זיא ףליה

 ןוֿפ ליֿפעג עצנַאג סָאד טקעװעגֿפױא ךיז לָאמַא טימ טָאה ץרַאה סהרובד ןיא
 ןעמונעג טָאה ,םיא וצ ןעגנַאגעגוצ זיא יז .דניק םענעֿפלָאהַאבמוא ריא וצ תונמחר
 ,ןוט סע טגעלֿפ יז יו ,ךיז וצ טקירדעגוצ םיא ןוא טנעה עריא ןיא ּפָאק ןייז
 | ,דניק ןיילק ַא ןעוועג זיא רע ןעוו

 ,רעטָאֿפ ַא ןעוועג זיא רע יװ ,ריד וצ רעטומ ַא ןייז לע ךיא ,דניק ןיימ ---
 | ,טסורב סרעטומ ןייז ףיוא טעּפילכעג טָאה ןעטיינ
 ןייז ףיוא טנייוועג רע טָאה --- !טיוט זיא עטַאט רעד .עמַאמ ,סָאד טשינ --

 ,טסורב סרעטומ
 לייט ,םידיסח עכעלטע טימ םייח-לאומש ןעמוקעג זיא טירטס קלָאֿפרָאנ ןוֿפ

 ,לברַא ענעבירעגסיוא יד טימ סטרעבלַא-ץנירּפ עקיטכענ ערעייז ןיא ךָאנ ןוטעגנָא
 -ַאק עניילק ןוא ךעלקער ענעסירעגּפָא ןיא .םידגב עקידעכָאװ ןיא ןיוש ערעדנַא
 עמערָא יו ןעזעגסיוא ייז ןבָאה ,דרעב ענעסקַאװעג-טכידעג טימ ,ךעלשוילעּפ
 .רעטעברַא

  םענייק ןוא רדח ןרעדנוזַאב ַא ןיא ןטיוט ןטימ ןסָאלשעגּפָא ךיז ןבָאה ייז !
 -רַאֿפ רעד ךרוד .רעדניק יד טשינ ,הנמלַא יד טשינ ,םיא וצ טזָאלעגוצ טשינ
 -טרַאװרעדמוא ןַא טימ תוינשמ ןענרעל רעייז טרעהעג ןעמ טָאה ריט רעטכַאמ
 ,ןוגינ ןקידרעֿפָאה

 -רעֿפ-ןוא-טכַא רעד ןוֿפ םינכש רָאּפ ַא ןעמוקעג ןענייז היוול סֿפלָאװ-השמ וצ
 ,רעזייה יד ןוֿפ ןגױצעגסױרַא טַאהעג ןיוש ךיז ןבָאה עטסרעמ יד .סָאג רעטסקיצ
 ךיז טָאה ךָאד .ןטנגעג ערעדנַא ןיא ,ןסײררעטנורַא םייב ןטלַאהעג טָאה ןעמ סָאװ
 ןשיסור םעד ןוֿפ בייוו סָאד ;בייוו ןייז טימ דעמַאלעמ "רעדורב; רעד טעװַאיעג
 ןיא דניק ַא ןוא ץריש םייב דניק א ,טנעה יד ףיוא דניק ַא טימ רעיירד-לעגנַאמ
 ,שריה טרעבָאר ,ןתח ריא טימ לעשַאר ,ץנַארק סעסימ .ינָאט ןכש רעד :;ךיוב
 סָאװ ,םייוג ןוא ןדיי ,וינעווע רעטשרע רעד ןוֿפ וליֿפַא םינכש ערעדנַא רָאּפ ַא ןוא
 ןעוועג אמּתסמ ןענייז ייז זַא ,טסואוועג טָאה ןעמ רָאנ ,טנעקעג טשינ טָאה רענייק
 -רעֿפ-ןוא-טכַא רעד ףיוא ןֿפורעג טָאה ןעמ יװ ,"רעדניק-טסעק; סֿפלָאװ-השמ
 ףלָאװ-השמ סָאװ ,טידערק םעד ףיוא טבעלעג ןבָאה סָאװ ,עלַא יד סַאג רעטסקיצ
 .טגָאזעגּפָא טשינ םענייק טָאה

 ךָאנ לוטש-ןדילַאװניא םעד ןיא ןענעטיינ טריֿפעגּפָארַא טָאה שטיוװָאמייכ ןעוו
 -יאשונ יד רעטניה ןטענ םעניילק םעד ןוא ןירעמ ,ןגניווריוא טימ הנמלַא רעד
 רעד ןיא טיירדעג ךיז סַאג רעטסקיצרעֿפ-ןוא-טכַא רעד רעביא טָאה ,הטימה
 -רעה רעד ןיא לגילֿפ ערעייז טימ קידנצנַאלגּפָא ,ןביוט עסייוו עטַאשט ַא ןטֿפול
 - ,רעבליז קידנענייש יװ ןוז רעכעל

 .:טגָאזעג ןוא ןביוט יד ףיוא ןענעטיינ ןזיוועג טָאה שטיווָאמיײכ

 ...דֹובּכ ןטצעל ןייז ןטַאט ןייד ּפָא ןביג רעוויר-טסיא ןוֿפ ןביוט יד ---
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